MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วัน3คืน
เดินทางโดยสายการบิน AIR ASIA
น้าหนักกระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. เดินทางเดือนมิถน
ุ ายน - สิงหาคม 2565
ปีนัง

ชมเมืองจอร์จทาวน์ เที่ยววัดวัดเก็กลกสี่ ชมศิลปะ Street Art Penang

เกนติ้งไฮแลนด์

นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สวนสนุกกลางแจ้งและในร่ม คาสิโน ช้อปปิ้งพลาซ่า

กัวลาลัมเปอร์

ตึกแฝดปิโตรนัส จัตรุ ัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตานาเนการา โรงงานช็อคโกแลต

เมืองมะละกา

ชมความสวยงามของจัตุรส
ั ดัตช์สแควร์ โบสถ์แดง และ โบสถ์เซนต์พอล

สิงคโปร์

เมอร์ไลออนส์ น้าพุ งแห่งโชคลาภ อุโมงค์ต้นไม้ Garden by the bay
Marina bay sands วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งบูกิจ The Jewel Changi

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยวเพิ่ม

(บาท)

อายุ 0-2 ปี

(บาท)

ทีน
่ ั่ง

หมายเหตุ

(บาท)
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

08-11 ก.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

15-18 ก.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

22-25 ก.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

29 ก.ค.-01 ส.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

05 ส.ค. - 08 ส.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

17-20 ส.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

24-27 ส.ค. 65

19,888

2,000

3,500

20

31 ส.ค. – 03 ก.ย. 65

19,888

2,000

3,500

20

ห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องพักสาหรับ 3 ท่าน
กรณีท่านที่ 3 ต้องชาระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท
(เฉพาะโรงแรมบนเก็นติ้งเท่านั้น)

 FLIGHT
DEPARTURE

FD323

DMK-PEN 06.30-09.15

RETURN

FD356

SIN-DMK 14:40-16:20

วันทีห
่ นึ่ง

ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติปน
ี ัง-เมืองปีนัง-จอร์จทาวน์-วัดเก็กลกสี่ -Street Art Penang- เก็นติง
้

ไฮแลนด์-สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง
03:30 น.

 อาหาร เทีย
่ ง,เย็น

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air
Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอานวยความสะดวกด้านเอกสาร

06:30 น.

นาท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD323 นาท่าน
ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี (เวลาท้องถิ่นที่มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.)

09:15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง นาท่านผ่านพิธีตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิน
่ าเลเซียเท่ากับประเทศไทย)
่ ทีม
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง (Penang) หรือ ปูเลาปีนัง (Pulau
Pinang) ในภาษามาลายู อดีตเคยเป็นดินแดนส่ วนหนึ่งของไทย
ปั จ จุ บั น ปี นั ง เป็ น หนึ่ งใน 13

รั ฐ ของมาเลเซี ย ตั้ ง อยู่ ท างด้ า น

ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยมีประชากรวมส่วนใหญ่เป็น
ชาวจีน ชาวมลายู และชาวอินเดียตามลาดับ มีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติและศาสนา ทั้งพุ ทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม ต่างอาศั ย
อยู่ร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถเห็นวัดจีนอยู่ติดกับวัดแขก คนจีน
ต่ อ คิ ว ในร้ า นอาหารอิ น เดี ย พาทุ ก ท่ า น เที่ ย วชม จอร์ จ ทาวน์
(George Town) เมื อ งหลวงที่ เ ต็ ม ไปด้ วยสถาปั ต ยกรรมและ

วัฒนธรรม ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ และมีอาคารโบราณกว่า 12,000 หลัง ทั้ง ร้านขายของ, ชุมชมท่าเรือ, วัดจีน,
มัสยิด รวมไปถึงอดีตสานักงานข้าหลวงอังกฤษ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2008
เต็มไปด้วยศิลปะยุคโคโลเนียล ถือเป็น Street Arts ที่สวยงามมากแห่งนึงจากนั้นาท่านเดินทางสู่ วัดเก็กลกสี่ (Kek
Lok Si) หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุ ทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด
(เจดีย์พระพุ ทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็น สั ญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน
ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน
เดินชม Street Art Penang งานศิ ลปะข้างถนนในลักษณะ interactive (งานศิ ลปะแบบ interactive painting คือ
ภาพวาดที่ ดึงเอาสิ่ งแวดล้อ มในบริ เวณนั้ นๆเข้า มามีส่ว นร่ วมอยู่ใ นงาน) นอกจากภาพวาดบนก าแพงแล้ว ก็ ยังมี
ผลงานศิ ลปะน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือภาพเหล็กดัดเป็นรูปคนในท่าทางต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของ
เมืองจอร์จทาวน์เชิงตลกสนุกสนาน แต่ละภาพจะมีคาบรรยายบอกเล่าเป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายๆ และส่วนมากจะ
เป็นภาพล้อเลียนให้เราได้เห็นถึงอดีตของเมืองจอร์จทาวน์
เที่ยง

เย็น

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เก็ น ติ้ ง ไฮแลนด์
(Genting Highlands) โดยพาทุกท่าน นั่ง
กระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) สามารถ
นั่ ง ได้ 8-10 ท่ า น ขึ้ น ไปบนยอดเขาเก็ น ติ้ ง
ระยะทางของกระเช้ า 3.4 กิ โ ลเมตร ซึ่ ง
ระ หว่ า งท างจ ะ ผ่ า น ผื น ป่ า ที่ มี ความ อุ ด ม
สมบูรณ์และสวยงามเป็นอย่างมาก เป็นเมือง
ในหมอกบนยอดเขาสู ง อากาศเย็นตลอดทั้ง
ปี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย 18-22 องศา เป็ น สถานที่
พั ก ผ่อ นยอดนิ ย มในวั น หยุ ด ของชาวมาเลเซี ย ลั กษณะเป็น รี สอร์ต แบบครบวงจรบนยอดเขาสู ง ที่ มี ขนาดใหญ่ ที่
พัฒนาพื้นที่โดยรอบจนครบวงจร เป็นโรงแรม คาสิโน ช้อปปิ้งมอลล์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ สวนสนุกใน
ร่มและกลางแจ้ง (Genting Skywalk Theme Park) (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก ) ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเครื่องเล่น
หลากหลายประเภท สวนสนุกทั้งในร่มและกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นมากมาที่เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย
อาทิ เช่น สาหรับเด็กเล็ก ม้าหมุน หรือ รถลางที่แล่นช้าๆ ผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับรถไฟเหาะที่น่าตื่นเต้น และยัง
มี Casino Genting ในบริเวณ Indoor Theme Park สาหรับผู้ใหญ่ ถ้าต้องการจะเข้าไปด้านในต้องไม่มส
ี ัมภาระเข้าไป
ด้วย และบริเวณ Genting highland มีร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านอาหารประเภท Fast food ร้านอาหารประเภท
Buffet ร้านอาหารประเภท Cafe ขายอาหารสไตล์ท้องถิ่นมาเลเซีย ติ่มซา ก๋วยเตี๋ยว ขนมเค้ก ขนมปังทาแยมหรือ
สังขยา ตามแบบฉบับของมาเลเซีย สิงคโปร์
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

ที่พัก : First world hotel จากโรงแรม First world ไป Indoor Theme Park (สวนสนุกในอาคาร) & First world
Plaza ทุกท่านสามารถเดินไปตามทาง Lobby ของโรงแรม First world แล้วขึ้นบันไดเลื่อนไปชั้น 2 เดินข้ามไปฝั่ง
Indoor Theme Park ข้อดีของการพักทีโ่ รงแรม First world คือสามารถเดินเล่นได้ทง
ั้ วันทัง
้ คืน เด็กเล็กก็มีสวนสนุก
ให้เล่น ผู้ใหญ่ก็มีพลาซ่าให้ช้อปปิ้ง เดินดูของ หรืออยากจะเสี่ยงดวงในคาสิโนก็ได้อีกด้วย
**ห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องสาหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องชาระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท**
(เฉพาะโรงแรมบนเก็นติ้งเท่านั้น)**

วันทีส
่ อง
เก็นติ้งไฮแลนด์-เมืองกัวลาลัมเปอร์-ตึกแฝดปิโตรนัส- จัตุรัสเมอร์เดก้า- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานช็อคโก
แลต-เมืองมะละกา-จัตุรัสดัตซ์สแควร์ โบสถ์แดง-โบสถ์เซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู
 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น
เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง ล ง จ า ก เ ก็ น ติ้ ง ไ ฮ แ ล น ด์ ( Genting
Highlands) โ ด ย พ า ทุ ก ท่ า น นั่ ง ก ร ะ เ ช้ า ไ ฟ ฟ้ า ( Genting
Skyway) เพื่ อเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur)
เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศด้วย ภายในมาเลเซียเอง เป็นแหล่งธุรกิจและการลงทุน
เพื่อการค้าของมาเลเซีย และยังศู นย์กลางทางการเมืองและเป็น
เมื อ งที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ในประเทศ ด้ วยแผนการด าเนิ น การที่
มุ่ ง หวั ง ให้ กั ว ลาลั ม เปอร์ เ ป็ น เมื อ งที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ สุ ด ในกลุ่ ม
ประเทศอาเซีย นในปี 2020 กัวลาลั มเปอร์จึ งมี การพั ฒ นาอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ งปี ต่ อ ปี ห รื อ อาจเติ บ โตเกื อ บจะวั น ต่ อ วั น ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น
ภายในเมืองมีตึกสูงสร้างขึ้นจานวนมากจนกลายเป็นป่า คอนกรีต
ในเวลาชั่ วพริ บ ตา พาทุ ก ท่ า นเก็ บ ภาพความประทั บ ใจกั บ แลนด์
มา ร์ ค ของเมื อ งกั วลา ลั ม เ ปอ ร์ เ ริ่ ม ต้ นที่ ตึ ก แฝ ดปิ โ ตรนั ส
(Petronas Twin Towers) ถือเป็นแลนด์มาร์คทีม
่ ภ
ี าพจานวนมาก
ที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในโลก ให้ ท่ า นได้
ถ่ายรูปคู่กับตึกแห่งนี้ ตึกแฝดปิโต
รนาสเป็น head quarter ของ
บริษัทน้ ามันแห่งชาติของประเทศ
มาเลเซี ย โดยชื่อ คาว่ า Petronas
มาจากคาว่า Petro และ Nasional
นั่ น เ อ ง ซึ่ ง ตึ ก นึ้ มี ค ว า ม สู ง
ทั้งหมด 452 เมตร หรือ 88 ชั้น
จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) หรือ Dataran Merdeka หนึ่งในแลนด์มาร์กของกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala
Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จัตุรัส

เมอร์เดก้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม
1957 และธงชาติของมาเลเซียก็ถูกชัก ขึ้นสู่ยอดเสาที่มีความสูงถึง 95 เมตร ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในโลก ถ่ายภาพด้านหน้า
พระราชวังอิสตานาเนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวังแห่งชาติมาเลเซียที่ประทับของกษั ตริย์ Yang di
Pertuan Agong แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มีทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit
Petaling และมองเห็ น แม่น้ า Klang นั บ เป็น จุ ด ถ่า ยภาพที่ น่า สนใจอี ก แห่ งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย และยั งมีท หาร
รักษาการณ์บริเวณด้านหน้าพระราชวังอิสตานา เนการาจะแต่งกายด้วยเครื่อ งแบบเต็มยศ ประจาอยู่ที่ประตูแต่ละด้าน
คล้ายกับทหารรักษาการณ์ทพ
ี่ ระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ของประเทศอังกฤษ แวะให้ทา่ นซื้อของฝากที่
โรงงานช็อคโกแลต ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่ใครมาต่างต้องเลือกซื้อไปเป็น
ของฝาก
เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)
จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ มะละกา (Malacca) เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่นี่เป็นเมืองท่า
สาคัญที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
เป็นเส้ นทางเดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก
ต่ อ มามะละกาได้ ต กเป็ น อาณานิ ค มของชาติ ต ะวั น ตกทั้ ง
โปรตุ เ กส, เนเธอร์ แ ลนด์ และอั ง กฤษ อาคารในมะละกาจึ ง มี
ลั ก ษณะของสถาปั ต ยกรรมที่ ผ สมผสานระหว่ า งศิ ล ปกรรม
ท้อ งถิ่ น กั บ เจ้ า อาณานิ ค มนั้ น ๆ ซึ่ งในปั จ จุ บั น ได้ ก ลายมาเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เริ่มต้นกันที่ จัตุรัสดัตช์สแควร์ โบสถ์
แดง (Dutch Square) เป็นสถานที่สาคัญแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมโยง
ระหว่ า งอดี ต ถึ งปั จ จุบั น ของมะละกา จั ตุรัส ดั ต ช์ แ สควร์ จั ด ว่ า

เย็น

เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสาคัญใจกลางเมืองมะละกาทีพ
่ ลาดไม่ได้
ด้วยความสวยงามของอาคารบ้านเรือนสีแดงอิฐ ซึ่งเข้ากันได้ดี
กั บ สถาปั ต ยกรรมแบบชาวดั ต ช์ ที่ เ คยเข้ า มาเผยแผ่ ศ าสนา
คริ ส ต์ นิ ก ายโปรเตสแตนท์ ท าให้ จั ตุ รั ส ใจกลางเมื อ งแห่ ง นี้
กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองมะละกาที่ควรค่าแก่การแวะมา
เที่ ย วที่ สุ ด ในประเทศมาเลเซี ย โบสถ์ เ ซนต์ พอล (St. Paul’s
Church) จุ ดเริ่ม ต้น ของศาสนาคริส ต์ใ นเมือ งมะละกา เป็ น
โบราณสถานที่มี ประวัติศ าสตร์ ยาวนานเกือบ 500 ปี ตั้งแต่
สมัยนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (Saint Francis Xavier) เดิน
ทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (นิกายโรมัน – คาทอลิค) ต่อมา
เมืองมะละกาถูกยึดอานาจโดยนักบุญชาวดัชต์ (นิกายโปรเตสแตนท์) ทาให้โบสถ์เซนต์พอลแห่งนี้ไม่ได้ใช้ประกอบศาสน
พิธีและถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสาคัญแทน ถึงแม้ว่าโบสถ์เซนต์พอลจะมีจุดจบที่น่าเศร้า แต่ก็ยังคงรักษาไว้
ซึ่งความเข้มขลังและสวยงามได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู (Johor Bahru) เป็นเมือง
สุดท้ายที่เราจะเดินทางไป ก่อนข้ามไปสู่ประเทศสิงคโปร์
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5)
ที่พัก : Hotel in Johor Bahru
(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส
่ าม

เมืองโยโฮบารู- เดินทางเข้าชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์-Merlion-น้าพุ แห่งโคลาภ-Fort canning park-

Garden by the bay-Marina Bay Sand
เช้า

 อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่านเดินทางสู่ด่านมาเลเซีย-สิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) โดยผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ พาทุกท่านเทีย
่ วแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่สาคัญอีกที่
Merlion สิงห์โตทะเลพ่ นน้า รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันที่ว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
แวะมาถ่าย โพสต์ท่าทางต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ซันเทค ซิตี้
(Suntec City) ให้ท่านได้ถ่ายภาพ น้าพุ แห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย
จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาด
ใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู แล้วมีน้าพุ ่ งขึ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และ
ภายในอาคารยังเป็นศู นย์กลางของห้างสรรพสินค้า นาท่านถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort
Canning Park หนึ่งในจุดถ่ายรูปทีฮ
่ ิต ที่นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน แวะเวียนไปถ่ายรูป
เท่ห์ บริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ ซึ่งจะได้ถาพกับปากปล่องอุโมงค์ทป
ี่ กคลุมด้วยต้นไม้ เรามีโอกาสไปเยือนประเทศ
สิงคโปร์ทั้งที ไม่ พลาดที่จะไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คแห่งนี้

เที่ยง

 รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7)
เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay เป็น
สวนพฤกษศาสตร์ ขนาดใหญ่ข องสิ งคโปร์ ในย่ าน Marina
Bay สวนแห่ ง นี้ มี ค วามโดดเด่ น หลายอย่ า ง ไม่ ว่ า จะเป็ น
รูปแบบสถาปัตยกรรม พั นธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก
ทั้ งพื ช ทะเลทราย พื ช เมื อ งหนาว พื ช ที่ อ ยู่ บ นดอยสู ง ระดั บ
2,000 เมตรจากน้ า ทะเล มี ก ารท าโดมปรั บ อากาศเรื อ น
กระจกรูปทรงเปลือกหอยทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมี
กลุ่มต้นไม้ยักษ์ อีกด้วย พื้ นที่ในสวน Gardens by the Bay
จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ Bay South Garden, Bay East
Garden และ Bay Central Garden ส่วนที่มีพื้นทีม
่ ากที่สุดจะ
เป็น Bay South Garden ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มี
ส่วนที่เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่า เข้าชม โดยส่วนที่
เสี ย ค่ า เข้ า ชมจะเป็ น โดม 2
โดม (ไม่ ร วมในค่ า ทั ว ร์ )
(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ
โดมป่ าเมฆ (Cloud Forest) จากนั้นน าท่า นสู่ มารีน่ าเบย์
แซนด์ Marina Bay Sand คือ อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสาคัญบริเวณอ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วย

เย็น

โรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิ พิธภัณฑ์ คาสิ โน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่ วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่
เป็นสระว่ายน้าและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่
สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริมอ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์
(การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)
 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
ที่พัก : V hotel หรือระดับใกล้เคียง
(ชื่อโรงแรมทีท
่ ่านพัก ทางบริษัทจะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันทีส
่ ี่

วัดเจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI– ท่า

อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า

บ่าย

 อาหาร เช้า

 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นาท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมและสักการะที่ วัดเจ้าแม่กวนอิ
มกวนอิ ม ตงฮุ ด โช (Kwan Im Thong Hood Cho
Temple) เป็นวัดทางพุ ทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียง
เป็ น อย่ า งมากทั้ งส าหรั บ ชาวสิ ง คโปร์ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
โดยจะมีผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจานวน
มากตลอดทัง
้ วัน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้า
แม่ ก วนอิ ม ในวั ด แห่ งนี้ แ ล้ ว จะได้ ส มความปรารถนา ถู ก
สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. 2427 บนพื้ นที่ 500 ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชื่ อ
ว่าเป็นเทพแห่งความเมตตา และต่อมาในช่วงราวปี พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงพร้อมกับขยายพื้ นที่ของบริเวณ
วัดให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น โดยมีการเพิ่ มเติมในส่ วนของการนาสถาปัตยกรรมแบบจีน รวมทั้งคาจารึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์มาจัดแสดงให้ผู้ที่แวะเวียนมาวัดแห่งนี้ได้ชมกัน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านบู
กิส (Bugis) จะเป็นย่านการค้าที่เกิดขึ้นทีหลังจากการขยายของเมืองและสถานีรถไฟใต้ดินบูกิส ทาให้บริเวณรอบ
สถานีจะมีแต่ห้างใหญ่ๆที่ทันสมัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่ อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิ เ ศษ !!
ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ทน
ี่ ี่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง
และการพักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้าสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนาด
ใหญ่ มีพื้ นที่ทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น สามารถเชื่อม
ต่อไปยังเทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้าตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ
40 เมตร จะมีน้าไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้าวนขนาดใหญ่ด้านล่าง

14:40 น. นาท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เทีย
่ วบินที่ FD356

16:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************

►เงื่อนไขเข้าประเทศมาเลเซีย
-

ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง สาหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ
ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน

-

ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
1. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทางบริษัทจัดทาให้
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
2.เตรียมเอกสาร Inter Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
3.Insurance Coverage ขั้นต่า SGD 30,000
4.ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจาก
ประเทศสิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ สาหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศั พท์มือถือ สามารถ
ติดต่อขอรับ TraceTogether tokens (ค่ามัดจาเครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth
►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
►รายละเอียดเพิ่มเติมสาหรับเข้าสิงคโปร์
เด็กอายุ 12 ปี และต่ากว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่
ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
► เอกสารที่ต้องทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ ข (ขอจากแอปหมอ
พร้อม)

เงื่อนไขการให้บริการ
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจานวน 10 ท่านขึน
้ ไป กรณีไม่ถง
ึ จานวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มโี ปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดย
ทางบริษัทจะทาการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
► ในกรณีทล
ี่ ก
ู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน
้ ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
► การจองทัวร์และชาระค่าบริการ
- กรุณาชาระค่ามัดจา ท่านละ 8,000 บาท
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระ 15-20 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซา่ ออกใกล้วน
ั เดินทางท่านจาเป็นต้องชาระค่า
ทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ
่ ริษัทกาหนดแจ้งเท่านั้น
**สาคัญ**สาเนาหน้าพาสปอร์ตผูเ้ ดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจานวน
หน้ า หนั งสื อ เดิ นทางต้ อ งเหลื อว่ า งส าหรั บ ติ ดวี ซ่ าไม่ ต่ า กว่ า 3หน้ า ) **กรุ ณ าตรวจสอบก่ อ นส่ งให้ บ ริ ษัท มิ ฉะนั้ นทางบริ ษั ทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจา
เงื่อนไขการยกเลิก
-

ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

-

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

-

ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจาเป็นอื่นๆ

อัตราค่าบริการนีร้ วม
(บริษัท ดาเนินการให้ กรณียกเลิกทัง
้ หมด หรืออย่างใดอย่างหนึง
่ ไม่สามารถรีฟน
ั ด์เป็นเงินหรือการบริการอืน
่ ๆได้)
1.

ค่าตั๋วโดยสารเครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ่มไปุ๊รกว๋ัต(
ถมัมุสUpgradeทีน
่ ม่งเว็น Business Class๋ด้ และ่้องเดินทมง๋ว)๊ลมนัุ้อั่มไปุ๊รกวเทตมนมน
น ๋ัตถมัมุสเลตอ
่ นปมน๋ด้-

2.

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจาเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียง
แทน **ยกเว้นห้องพั กบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องสาหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องชาระค่าพั กเดี่ยว เพิ่ ม 1,000 บาท**
(เฉพาะโรงแรมบนเก็นติง
้ เท่านั้น)**

3.

ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้ งต้น

4.

เจ้าหน้าทีบ
่ ริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

5.

ค่าน้าหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า
ประกั น วิน าศภั ย เครื่อ งบิน ตามเงื่อ นไขของแต่ ล ะสายการบิ นที่ มี การเรี ย กเก็บ และกรณี สัม ภาระเกิ นท่ า นต้ อ งเสี ย
ค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ

6.

การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทาแผนประกันภัยการเดินทางสาหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลก
ู ค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุตา่ งๆ ซึ่งเกิดขึน
้ ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทาการรักษาในโรงพยาบาลทีป
่ ระกันครอบคลุมการรักษา
เท่านัน
้ (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซือ
้ ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุม
้ ครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุม
้ ครองและ
ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทาประกันนี้จากบริษัท มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนาเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนาเที่ยว ทาประกันเฉพาะอุบัตเิ หตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้
ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีทา่ นต้องการซือ
้ ความ
คุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ

7.

ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ามันตามรายการทัวร์

8.

ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)

9.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2.

ค่าใช้จ่ายอืน
่ ๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4.

ค่าภาษีน้ามันทีส
่ ายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทาการขายโปรแกรมไป
แล้ว

5.

ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหก
ั ณ ที่จา่ ย 3%

6.

ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7.

ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 RM หรือ 600 บาท/สาหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้าใจจากท่าน ท่าน

8.

สาหรับห้องพัก โรงแรม First world hotel ไม่มีห้องแบบ TRP (3ท่าน) ลูกค้าสามารถนอนห้องพักแบบ TWN ได้ 3
ท่านโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเพิ่มเติมและไม่มีส่วนลดใดๆ หรือ ในกรณีที่ลก
ู ค้าต้องการนอนพักเดีย
่ ว จะมีค่าใช้จา่ ยเพิ่มท่าน
ละ 1,000 บาท (สาหรับ 1 คืน)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทาการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงือ
่ นไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ
่ นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน
้ ในกรณีที่มผ
ี ู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิก
้ ก่อนวันเดินทาง
์ ารเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึน
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นเทีย
่ วบิน โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุตา่ งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูน
่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมือ
่ ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีหอ
้ งพักสาหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผูท
้ ี่พัก ทั้งนี้ขน
ึ้ อยูก
่ บ
ั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได้
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนัน
้
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจ
้ ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม
้ ี
อานาจของผู้จด
ั กากับเท่านัน
้
11. ผูจ
้ ัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ผา่ น
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

