
 
 

 
 
 

รหัสโปรแกรม : 23449 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

MFD01 MALAYSIA SINGAPORE 4วนั3คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ AIR ASIA  

น้ำหนกักระเป๋า 20 Kg. Carry on 7 Kg. เดินทางเดอืนมถิุนายน - สงิหาคม 2565 
ปีนัง    ชมเมืองจอร์จทาวน์ เที่ยววัดวัดเก็กลกสี่ ชมศิลปะ Street Art Penang 
เกนติ้งไฮแลนด์   นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง สวนสนุกกลางแจ้งและในร่ม คาสิโน ช้อปปิ้งพลาซ่า 
กัวลาลัมเปอร์  ตึกแฝดปิโตรนัส จัตุรัสเมอร์เดก้า พระราชวังอิสตานาเนการา โรงงานช็อคโกแลต   
เมืองมะละกา  ชมความสวยงามของจัตุรัสดัตช์สแควร์ โบสถ์แดง และ โบสถ์เซนต์พอล 
สิงคโปร ์  เมอร์ไลออนส์ น้ำพุงแห่งโชคลาภ อุโมงค์ต้นไม้ Garden by the bay  
   Marina bay sands วัดเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งบูกิจ The Jewel Changi     
                     
 
 



วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
อายุ 0-2 ปี 

(บาท) 

พักเด่ียวเพิ่ม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 65 19,888 2,000 3,500 20  
 
 
ห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน 

กรณีท่านที่ 3 ต้องชำระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 
1,000 บาท 

(เฉพาะโรงแรมบนเก็นติ้งเท่าน้ัน) 

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 

 
◼ FLIGHT 
 DEPARTURE  FD323     DMK-PEN   06.30-09.15 
 RETURN  FD356     SIN-DMK    14:40-16:20 
 
 
 
 
03:30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ชั้น3 เคาน์เตอร์สายการบิน Air 

Asia โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร  
06:30 น.     นำท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD323 นำท่าน 

       ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธี  (เวลาท้องถิ่นทีม่าเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) 
09:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่ มาเลเซียเท่ากับ

ประเทศไทย) นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองปีนัง (Penang) หรือ ปูเลาปีนัง (Pulau Pinang) ในภาษามาลายู อดีตเคยเป็น
ดินแดนส่วนหนึ่งของไทย ปัจจุบันปีนังเป็นหนึ่งใน 13 รัฐของมาเลเซีย 
ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ โดยมีประชากร วม
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ชาวมลายู และชาวอินเดียตามลำดับ  มีความ
หลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ ฮินดู อิสลาม 
ต่างอาศัยอยู่ร่วมกัน โดยทุกท่านสามารถเห็นวัดจีนอยู่ติดกับวัดแขก 
คนจีนต่อคิวในร้านอาหารอินเดีย พาทุกท่านเที่ยวชม จอร์จทาวน์ 
(George Town) เม ืองหลวงที ่ เต ็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและ

วันทีห่นึง่        ท่าอากาศยานดอนเมอืง-ท่าอากาศยานนานาชาติปนีงั-เมอืงปีนงั-จอร์จทาวน์-วัดเกก็ลกสี่ -Street Art Penang- 

เกน็ต้ิงไฮแลนด-์สวนสนกุในร่มและกลางแจ้ง                                                                                                                              

  อาหาร เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



วัฒนธรรม ผู ้คนหลากหลายเชื ้อชาติ และมีอาคารโบราณกว่า 
12,000 หลัง ทั้ง ร้านขายของ, ชุมชมท่าเรือ, วัดจีน, มัสยิด รวมไป
ถึงอดีตสำนักงานข้าหลวงอังกฤษ จนได้รับการขึ ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกจาก UNESCO ในปี 2008 เต็มไปด้วยศิลปะยุคโคโลเนียล 
ถือเป็น Street Arts ที่สวยงามมากแห่งนึงจากนั้นำท่านเดินทางสู่ 
วัดเก็กลกสี่  (Kek Lok Si) หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อห
นี ่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที ่ใหญ่ที ่ส ุดใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ ่งในวัดดังของปีนัง มีสิ ่งที่
น่าสนใจ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด (เจดีย์
พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
สามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิด
จากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอด
เจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน เดินชม Street Art Penang งานศิลปะ
ข ้างถนนในล ักษณะ interactive (งานศิลปะแบบ interactive 
painting คือภาพวาดที่ดึงเอาสิ่งแวดล้อมในบริเวณนั้นๆเข้ามามี
ส่วนร่วมอยู่ในงาน) นอกจากภาพวาดบนกำแพงแล้ว ก็ยังมีผลงานศิลปะน่าชมอีกอย่างหนึ่งคือภาพเหล็กดัดเป็นรูปคนใน
ท่าทางต่างๆ บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของเมืองจอร์จทาวน์เชิงตลกสนุกสนาน แต่ละภาพจะมีคำบรรยายบอกเล่า
เป็นภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายๆ และส่วนมากจะเป็นภาพล้อเลียนให้เราได้เห็นถึงอดีตของเมืองจอร์จทาวน์  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
จากนั ้นนำท่านเดินทางสู ่  เก ็นติ ้งไฮแลนด์ 
(Genting Highlands) โดยพาท ุกท ่าน นั่ ง
กระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) สามารถนั่ง
ได้ 8-10 ท่าน ขึ้นไปบนยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง
ของกระเช้า 3.4 กิโลเมตร ซึ ่งระหว่างทางจะ
ผ่านผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
เป็นอย่างมาก เป็นเมืองในหมอกบนยอดเขาสูง 
อากาศเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 18-22 
องศา เป็นสถานที่พักผ่อนยอดนิยมในวันหยุดของชาวมาเลเซีย ลักษณะเป็นรีสอร์ตแบบครบวงจรบนยอดเขาสูงที่มีขนาด
ใหญ่ ที่พัฒนาพื้นที่โดยรอบจนครบวงจร เป็นโรงแรม คาสิโน ช้อปปิ้งมอลล์ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ สวนสนุก
ในร่มและกลางแจ้ง (Genting Skywalk Theme Park) (ไม่รวมค่าเข้าสวนสนุก) ที่น่าตื่นตาตื่นใจและเครื่องเล่นหลากหลาย
ประเภท สวนสนุกทั้งในร่มและกลางแจ้ง ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นมากมาที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย อา ทิ เช่น สำหรับ
เด็กเล็ก ม้าหมุน หรือ รถลางที่แล่นช้าๆ  ผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินกับรถไฟเหาะที่น่าตื่นเต้น และยังมี  Casino Genting 
ในบริเวณ Indoor Theme Park สำหรับผู ้ใหญ่ ถ้าต้องการจะเข้าไปด้านในต้องไม่มีสัมภาระเข้าไปด้วย และ บริเวณ 
Genting highland มีร้านอาหารมากมาย ทั้งร้านอาหารประเภท Fast food  ร้านอาหารประเภท Buffet ร้านอาหาร
ประเภท Cafe ขายอาหารสไตล์ท้องถิ่นมาเลเซีย ติ่มซำ ก๋วยเตี๋ยว ขนมเค้ก ขนมปังทาแยมหรือ สังขยา ตามแบบฉบับของ
มาเลเซีย สิงคโปร์  



เย็น    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที2่) 

ที่พัก : First world hotel จากโรงแรม First world ไป Indoor Theme Park (สวนสนุกในอาคาร) & First world Plaza 
ทุกท่านสามารถเดินไปตามทาง Lobby ของโรงแรม First world แล้วข้ึนบันไดเลื่อนไปชั้น 2 เดินข้ามไปฝ่ัง Indoor Theme 
Park ข้อดีของการพักที่โรงแรม First world คือสามารถเดินเล่นได้ทั้งวันทั้งคืน เด็กเล็กก็มีสวนสนุกให้เล่น ผู้ใหญ่ ก็มี
พลาซ่าให้ช้อปปิ้ง เดินดูของ หรืออยากจะเสี่ยงดวงในคาสิโนก็ได้อีกด้วย 
**ห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องชำระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท** 
 (เฉพาะโรงแรมบนเก็นติ้งเท่านั้น)** 
 

 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที3่) 

พาทุกท่านเดินทางลงจาก เก็นติ้งไฮแลนด์ (Genting Highlands) 
โดยพาทุกท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway)  เพื่อเดินทาง
สู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เป็นเมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศด้วย ภายในมาเลเซียเอง 
เป็นแหล่งธุรกิจและการลงทุนเพื ่อการค้าของมาเลเซีย และยัง
ศูนย์กลางทางการเมืองและเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ 
ด้วยแผนการดำเนินการที ่ม ุ ่งหวังให้กัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองที ่มี
ศักยภาพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนในปี 2020 กัวลาลัมเปอร์จึง
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีต่อปีหรืออาจเติบโตเกือบจะวันต่อวัน ซึ่ง
ในปัจจุบันภายในเมืองมีตึกสูงสร้างขึ้นจำนวนมากจนกลายเป็นป่า
คอนกรีตในเวลาชั่วพริบตา พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจกับ
แลนด์มาร์คของเมืองกัวลาลัมเปอร์ 
เ ร ิ ่ ม ต ้ น ท ี ่  ต ึ ก แ ฝ ด ป ิ โ ต ร นั ส 
(Petronas Twin Towers) ถือเป็น
แลนด์มาร์คที ่ม ีภาพจำนวนมาก
ที ่ส ุดแห ่งหนึ ่งในโลก ให ้ท ่านได้
ถ่ายรูปคู่กับตึกแห่งนี้ ตึกแฝดปิโต

วันทีส่อง         เก็นต้ิงไฮแลนด์-เมอืงกัวลาลมัเปอร์-ตกึแฝดปิโตรนสั- จัตุรัสเมอร์เดกา้- พระราชวังอิสตานาเนการา-โรงงานช็อคโก

แลต-เมอืงมะละกา-จัตุรัสดตัซ์สแควร์ โบสถ์แดง-โบสถ์เซนต์พอล-เมืองโยโฮบารู                                                  

อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



รนาสเป็น head quarter ของบริษัทน้ำมันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย โดยชื่อคำว่า Petronas มาจากคำว่า Petro และ 
Nasional นั่นเอง ซึ่งตึกนึ้มีความสูงทั้งหมด  452 เมตร หรือ 88 ชั้น จตุรัสเมอร์เดก้า (Merdeka Square) หรือ Dataran 
Merdeka หนึ่งในแลนด์มาร์กของกรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
ที่ระลึกถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จัตุรัสเมอร์เดก้าแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชคืน
จากประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และธงชาติของมาเลเซียก็ถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาที่มีความสูงถึง 95 เมตร ซึ่ง
นับว่าสูงที่สุดในโลก ถ่ายภาพด้านหน้า พระราชวังอิสตานาเนการา (Istana Negara Palace) เป็นพระราชวังแห่งชาติ
มาเลเซียที ่ประทับของกษัตริย์ Yang di Pertuan Agong  แม้จะไม่เปิดให้เข้าชมภายใน แต่ด้านหน้าของพระราชวังที่มี
ทัศนียภาพสวยงามบริเวณเนินเขา Bukit Petaling และมองเห็นแม่น้ำ Klang นับเป็นจุดถ่ายภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งใน
ประเทศมาเลเซีย และยังมีทหารรักษาการณ์บริเวณด้านหน้าพระราชวังอิสตานา เนการาจะแต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศ 
ประจำอยู่ที่ประตูแต่ละด้าน คล้ายกับทหารรักษาการณ์ที่พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ของประเทศอังกฤษ 
แวะให้ท่านซื้อของฝากที่ โรงงานช็อคโกแลต ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่ใครมาต่าง
ต้องเลือกซื้อไปเป็นของฝาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที4่)   
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ มะละกา (Malacca) เป็นเมืองเอกของรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ในอดีตที่น่ีเป็นเมืองท่าสำคัญ
ที่เติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นเส้นทาง
เดินเรือค้าขายระหว่างชาติตะวันตกและตะวันออก ต่อมามะละกาได้
ต ก เ ป ็ น อ า ณ า น ิ ค ม ข อ ง ช า ต ิ ต ะ ว ั น ต ก ท ั ้ ง โ ป ร ต ุ เ ก ส
, เนเธอร์แลนด์ และอังกฤษ อาคารในมะละกาจึงมีลักษณะของ
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปกรรมท้องถิ่นกับเจ้าอาณา
นิคมนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 
เริ่มต้นกันที่ จัตุรัสดัตช์สแควร์ โบสถ์แดง  (Dutch Square) เป็น
สถานที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตถึงปัจจุบันของมะ
ละกา จัตุรัสดัตช์แสควร์จัดว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญใจ
กลางเมืองมะละกาที่พลาดไม่ได้ ด้วยความสวยงามของอาคาร
บ้านเรือนสีแดงอิฐ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับสถาปัตยกรรมแบบชาวดัตชท์ี่
เคยเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ ทำให้จัตุรัสใจ
กลางเมืองแห่งนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองมะละกาที่ควรค่า
แก่การแวะมาเที่ยวที่สุดในประเทศมาเลเซีย โบสถ์เซนต์พอล (St. 
Paul’s Church) จุดเริ่มต้นของศาสนาคริสต์ในเมืองมะละกา เป็น
โบราณสถานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 500 ปี ตั้งแต่สมัย
นักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (Saint Francis Xavier) เดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (นิกายโรมัน – คาทอลิค) ต่อมาเมือง
มะละกาถูกยึดอำนาจโดยนักบุญชาวดัชต์ (นิกายโปรเตสแตนท์) ทำให้โบสถ์เซนต์พอลแห่งนี้ไม่ได้ใช้ประกอบศาสนพิธีและถูก
เปลี่ยนเป็นสถานที่ฝังศพบุคคลสำคัญแทน ถึงแม้ว่าโบสถ์เซนต์พอลจะมีจุดจบที่น่าเศร้า แต่ก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความเข้มขลัง
และสวยงามได้อย่างดีเยี่ยม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู (Johor Bahru) เป็นเมืองสุดท้ายที่เราจะเดินทางไป 
ก่อนข้ามไปสู่ประเทศสิงคโปร์  

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที5่) 



          ที่พัก : Hotel in Johor Bahru 
        (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  

 
 
 
เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที6่) 

พาทุกท่านเดินทางสู่ด่านมาเลเซีย-สิงคโปร์ (เวลาท้องถิ่นที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช.ม.) โดยผ่านด่านตรวจคน
เข้าเมืองของทั้งสองประเทศ พาทุกท่านเที่ยวแลนด์มาร์คของประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกที่ Merlion 
สิงห์โตทะเลพ่นน้ำ รูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลา เห็นแล้วรู้ทันท่ีว่าที่นี้คือสิงคโปร์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะแวะมาถ่าย โพสต์
ท่าทางต่างๆ ถือเป็นสถานที่ที่ใครๆก็ต้องมาเก็บภาพ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่  ซันเทค ซิตี้ (Suntec City)  ให้ท่านได้
ถ่ายภาพ น้ำพุแห่งโชคลาภ (Fountain of Wealth) ที่ว่ากันว่าออกแบบตามหลักฮวงจุ้ย จนเชื่อกันว่าเป็นจุดที่มีฮวง
จุ้ยดีที่สุดในโลก โดยสร้างขึ้นจากทองแดงขนาดใหญ่ เป็นรูปวงแหวนโดยมีเสาขนาดใหญ่ทั้ง 4 ข้าง เป็นรูปสัญลักษณ์
ของจักรวาลตามศาสนาฮินดู  แล้วมีน้ำพุ่งขึ ้นอยู่ตรงกลางของวงแหวน และภายในอาคารยังเป็นศูนย์กล างของ
ห้างสรรพสินค้า นำท่านถ่ายรูป อุโมงค์ต้นไม้ สุดฮิป Tree Tunnel ใน Fort Canning Park หนึ่งในจุดถ่ายรูปที่ฮิต ที่
นักท่องเที่ยววัยรุ่น เดินทางมาถ่ายรูปกันตลอดทั้งวัน แวะเวียนไปถ่ายรูปเท่ห์ บริเวณบันไดทางขึ้นอุโมงค์ ซึ่งจะได้ถาพ
กับปากปล่องอุโมงค์ที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ เรามีโอกาสไปเยือนประเทศสิงคโปร์ทั้งที ไม่  พลาดที่จะไปเช็คอินที่แลนด์มาร์ค
แห่งนี ้
 
 
 
 
 
 

เที่ยง             รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที7่) 
เดินทางชมความสวยงามของ Garden by the bay  เป็นสวน
พฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่ของสิงคโปร์ ในย่าน Marina Bay สวน
แห ่งน ี ้ม ีความโดดเด ่นหลายอย ่าง  ไม ่ว ่ าจะ เป ็นร ูปแบบ
สถาปัตยกรรม พันธุ ์ไม้นานาชนิดจากทั ่วทุกมุมโลก ทั ้งพืช
ทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชที่อยู่บนดอยสูงระดับ 2,000 เมตร
จากน้ำทะเล มีการทำโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือก
หอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มต้นไม้ยักษ์อีก
ด้วย พื้นที่ในสวน Gardens by the Bay จะแบ่งออกเป็น 3 
ส ่วนด ั งน ี ้  Bay South Garden, Bay East Garden และ 
Bay Central Garden ส่วนที ่มีพื ้นที่มากที ่สุดจะเป็น Bay 
South Garden ค่าเข้าชม Gardens by the Bay มีส่วนที่
เข้าชมได้ฟรี และ ส่วนที่ต้องเสียค่าเข้าชม  โดยส่วนที่เสียค่า

วันทีส่าม       เมืองโยโฮบารู- เดินทางเขา้ชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซยีและสงิคโปร์-Merlion-น า้พุแห่งโคลาภ-Fort canning 

park-Garden by the bay-Marina Bay 

Sand                                                                                                                 อาหาร เช้า

,เทีย่ง,เยน็ 

 

                                                                                                                    



เข้าชมจะเป็นโดม 2 โดม (ไม่รวมในค่าทัวร์)(conservatory) ได้แก่โดมดอกไม้ (Flower Dome) และ โดมป่าเมฆ 
(Cloud Forest) จากนั้นนำท่านสู่ มารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  คือ อาคารที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญบริเวณ
อ่าวมารีน่า โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ 
รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ ถือเป็นสระว่ายน้ำ
กลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย มารีน่าเบย์แซนด์ และแซนด์สกายพาร์ค ตั้งอยู่บริเวณริม
อ่าวมารีน่าเบย์ ประเทศสิงคโปร์ (การขึ้นชมมีค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์)  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที8่) 
            ที่พัก : V hotel หรือระดับใกล้เคียง 

                (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
 

 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที9่) 

นำท่านเดินทางเพื่อเยี่ยมชมและสักการะที่ วัดเจ้าแม่กวนอิมก
ว น อ ิ ม ต ง ฮ ุ ด โ ช  (Kwan Im Thong Hood Cho 
Temple) เป็นวัดทางพุทธศาสนาในย่านบูกิสที่มีชื่อเสียงเป็น
อย่างมากทั้งสำหรับชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว โดยจะมี
ผู้คนแวะเวียนมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเป็นจำนวนมากตลอด
ทั้งวัน เพราะมีความเชื่อว่าใครที่มาขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมใน
วัดแห่งนี้แล้วจะได้สมความปรารถนา ถูกสร้างขึ้นในราวปี 
พ.ศ. 2427 บนพื้นที่ 500 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการสักการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความ
เมตตา และต่อมาในช่วงราวปี พ.ศ. 2526 ได้มีการปรับปรุงพร้อมกับขยายพื้นที่ของบริเวณวัดให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น 
โดยมีการเพิ่มเติมในส่วนของการนำสถาปัตยกรรมแบบจีน รวมท้ังคำจารึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาจัดแสดงให้ผู้ที่แวะ
เวียนมาวัดแห่งนี้ได้ชมกัน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงได้ตามอัธยาศัยที่ ย่านบูกิส (Bugis) จะเป็นย่านการค้าที่เกิดขึ้นที
หลังจากการขยายของเมืองและสถานีรถไฟใต้ดินบูกิส ทำให้บริเวณรอบสถานีจะมีแต่ห้างใหญ่ๆที่ทันสมัย  

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานชางงี ประเทศสิงค์โปร์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ พิเศษ !! ท่าน
สามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport 
Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที ่นี ่เป็นทั้ง ศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการ
พักผ่อนอย่างแท้จริง ซึ่งโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล้ำสมัยถูกออกแบบมาให้เป็นโดมกระจกขนา ดใหญ่ มีพื้ นที่
ทั ้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้นเหนือพื้นดิน 5 ชั ้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั ้น สามารถเชื่อมต่อไปยัง

วันทีส่ี่               วัดเจ้าแมก่วนอมิ-ช้อปป้ิงย่านบูกิจ-The Jewel Changi-ท่าอากาศยานนานาชาติชางงี-THE JEWEL CHANGI–  

ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ                                                                                                                                              

  อาหาร เช้า 

 

                                                                                                                    



เทอร์มินอล 1-3 ได้ โดยจุดกึ่งกลางสุดของอาคารจะอลังการด้วยน้ำตกยักษ์ (Rain Vortex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมี
น้ำไหลพรั่งพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน้ำวนขนาดใหญ่ด้านล่าง  

14:40 น. นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD356 
16:20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

************************ 
 
►เงื่อนไขเข้าประเทศมาเลเซีย 

- ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) อย่างน้อย14วันก่อนออกเดินทาง  สำหรับผู้ที ่ได้รับ Sinovac 2เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ
ผู้สูงอายุ60ปีข้ึนไป จะต้องได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพื่อให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card 

►ก่อนเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ 
1. กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าสิงคโปร์ โดยกรอกผ่านลิ้งก์ ทางบริษัทจัดทำให้ 
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
2.เตรียมเอกสาร Inter Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
3.Insurance Coverage ขั้นต่ำ SGD 30,000  
4.ดาวน์โหลด Application Trace Together App ผู้โดยสารจะต้อง เก็บ Application นี้ไว้อย่างน้อย21วันหลังเดินทางกลับจากประเทศ
สิงคโปร์ ได้จากลิ้งก์นี้ https://www.tracetogether.gov.sg/ สำหรับเด็กอายุ 7 – 12 ปี ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ สามารถติดต่อขอรับ 
TraceTogether tokens (ค่ามัดจำเครื่อง $50) เมื่อเดินทางถึงสนามบินชางงี ที่ Changi Recommends booth  
 
►เมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ 
แสดงเอกสารต่างๆให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
 
►รายละเอียดเพ่ิมเติมสำหรับเข้าสิงคโปร์ 

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
https://www.tracetogether.gov.sg/


เด็กอาย ุ12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่าน้ันโดยเด็กไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่ 
 
► เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอพร้อม) 
 
เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ทั้งสิ้น  
► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  
- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 8,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วน
ที่เหลือตามที่บริษัทกำหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้า
หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี
พาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

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

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
(บรษิัท ดำเนนิการให ้กรณยีกเลกิทัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีันดเ์ปน็เงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  )ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ
Upgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้(  



2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว
เพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน   
**ยกเว้นห้องพักบนเก็นติ้ง ไม่มีห้องสำหรับ 3 ท่าน กรณีท่านที่ 3 ต้องชำระค่าพักเดี่ยว เพิ่ม 1,000 บาท** (เฉพาะ
โรงแรมบนเก็นติ้งเท่านั้น)** 

3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสายการบิน Air Asia สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกัน

วินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สาย
การบินเรียกเก็บ  

6. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่ง
เกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลมุการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ม
วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่
บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่าน้ัน แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัท
ฯ 

7. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 
8. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 RM หรือ 600 บาท/ สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่านท่าน  
8. สำหรับห้องพัก โรงแรม  First world hotel ไม่มีห้องแบบ TRP (3ท่าน) ลูกค้าสามารถนอนห้องพักแบบ TWN ได้ 3 ท่าน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่มีส่วนลดใดๆ หรือ ในกรณีที่ลูกค้าต้องการนอนพักเดี่ยว จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 
บาท (สำหรับ 1 คืน) 



หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ 
และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดย
อาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจ
ของผู้จัดกำกับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน
เนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หากสนจองกรุณาติดต่อ 

➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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