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โดยสายการบนิ Air Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) 

*พกัทีส่งิคโปร ์1 คนื* 
 เท ีย่วสวนสนุกระดบัโลก Universal Studio (ไมร่วมคา่บตัร) 

 บนิเขา้มาเลเซยี // ออกสงิคโปร ์ ไมย่อ้นทาง  

 ชม THE JEWEL CHANGI ทีส่ดุแหง่การผสมผสานระหวา่งธรรมชาตแิละสถาปตัยกรรม 

 น ัง่กระเชา้เคเบิล้คาร ์ชมววิท ีเ่ก็นติง้ ไฮแลนด  ์

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์, ปตุราจายา่ ,มะละกา, ยะโฮว ์

 ถา่ยรปูคู่เมอรไ์ลออ้น ขอพรเจา้แมก่วนอมิ ชอ้ปป้ิงออรช์ารด์ 

 ชมโชวแ์สงสยีามคํา่คนืท ี ่Marina Bay Sand 
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 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3* เก็นติง้ 1 คนื // ยะโฮว ์1 คนื // สงิคโปร ์1 คนื 

 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นติง้ไฮแลนด  ์ (-/L/-) 

 

06.00  น. คณะพรอ้มกนัท ีส่นามบนิดอนเมอืง ช ัน้3 ประตู1 เคานเ์ตอร1์ สาย

การบนิ Air Asia โดยมเีจา้หนา้ท ีข่องบรษิทัฯ คอยตอ้นรบัและ

อํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
09.10  น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่

AK881 

12.25 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 

บ่าย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นทีต่ัง้

ของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรฐัมนตร ีชมความงดงาม

ราวภาพฝันในนยิายอาหรบัราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทีจ่ตัรุสัปตุรา 

โดยมฉีากหลงัเป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพู (Putra Mosque) 

มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา 

ทําเนยีบรฐับาลสชีมพู..มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญ่และสถานทีทํ่างานของ

นายกรฐัมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรม

ของมุสลมิทนัสมัยทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน  

ใชเ้ป็นสถานทีท่ ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพาน

วาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้ง
เตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมนของ
สว่นตงัท ีจ่ะนําไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 

นําทา่นนั่ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อ

ของรฐัปาหัง และรฐัเซลงังอร ์อยู่สงูกวา่ระดบัน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนครกวัลาลมัเปอร ์58 

กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 

2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่

ปัจจบุันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเท่า  3 * 

***โรงแรม  ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3ท่าน ไม่มเีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
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***อสิระอาหารเย็นที ่GENTING HIGHLAND *** 

จากน ัน้อสิระบนเก็นติง้ตามอธัยาศยั 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปล ีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาตจากรัฐบาล

อย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี รเูล็ต ไฮโล บัคคารา่ ลกูเตา๋ 

ตูม้า้ เป็นตน้(สาํหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบุรษุ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุตํา่กวา่ 21 ปี หา้ม

เขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ําลงัทําการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัท ีส่อง  ชมเมอืง KL – มะละกา – จตัุรสัดชัทส์แควร ์– ยะโฮวบ์าร ู  (B/L/D)    

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลา

สายหมอก นั่ งกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุง

กวัลาลมัเปอร ์ จากนัน้ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นเมืองที่

ตัง้ข ึ้นที่บริเวณที่แม่น้ํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร

กวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร จากนัน้นํา

ทา่นผ่านชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีท์หารอาสา 

เพือ่ลํารกึเหตกุารณ ์การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารณุะทีส่วยงาม  

จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการา่ ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธิปดขีองมาเลเซยี 

ผ่านชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ทีปั่จจบุันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมอร์

เดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจตัรุสัทีรํ่าลกึถงึวนัทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจกัรภพ 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวตัศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวง

แรกและเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรม

ตะวนัตก  นําชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์ จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ที่

ฮอลนัดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณส์ําคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจตัรุสั

ดตัชส์แควรต์ัง้อยูบ่นถนนลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายุ

กวา่ 200 ปี มเีอกลกัษณโ์ดดเดน่ในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ี salmon pink เป็นย่านทีม่สีสีด

สวยงามทัง้ตวัอาคารและอฐิทีปู่นถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church 

ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทาง

ประวตัศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลงัไดเ้รยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยุคทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ ือ่วา่ 

NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดตัชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ 

เซเวยีร ์(St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผย

แผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระทัง่เสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดร้บัการฝังไวท้ีห่นา้โบสถ์

แห่งนีก้อ่นจะนําสง่ตอ่ไปยังประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซ่า ในยุคลา่อาณานคิม 

เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปูกบัเรอืสนิคา้โบราณจําลองจากตะวนัตก เมอืงแห่งประวตัศิาสตรข์อง

มาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

 จากนัน้นําคณะเดนิทางสูเ่มอืงยะโฮวบ์ารร์ ูประตสููส่งิคโปร ์

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่ัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัท ีส่าม สงิคโปร ์- CITY TOUR – เมอรไ์ลออ้น  - วดัเจา้แมก่วนอมิ - UNIVERSAL STUDIO 

                   (ไมร่วมคา่บตัร) - มารนีา่ เบย ์แซนด ์– ชมโชวน์ํา้พ ุWonder Full (B/-/-)    

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้นาํทา่นขา้มดา่นยะโฮวบ์าร ูเพือ่เดนิทางสู ่สงิคโปร ์

09.00  นําทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรฐับาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์

ของประเทศสงิคโปร ์โดยรปูปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่วมารนิา่ มทีศันยีภาพทีส่าย

งาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ย

หนามทเุรยีน ผา่นชม “Old Parliament House” อาคารรฐัสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรฐัสภา

ของสงิคโปร ์ปัจจบุันเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้รํา การแสดงตลก มทีศันยีภาพทีส่ายงาม 

และเก็บภาพความประทบัใจกบั “Elephant Statue” รปูปั้นชา้งสํารดิเป็นของขวญัจากพระ

จลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปร์

เมือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก  

นําท่านเดนิทางสู ่วดัเจา้แมก่วนอมิ Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดันีเ้ป็นวดัทีม่ ี

ชือ่เสยีงอย่างมาก ทัง้ชาวสงิคโปรแ์ละนักทอ่งเทีย่วนบัถอืวา่ศกัดิส์ทิธิม์าก ความเชือ่อนัศกัดิส์ทิธิใ์น

องคเ์จา้แม่กวนอมินัน้  มาจากคนทีม่าไหวข้อพรแลว้ประสบความสําเร็จนัน่เอง วดันีส้รา้งขึน้กอ่น

สงครามโลกครัง้ที ่2 ในปี 1884 โดยคนจนีทีอ่พยพมาตัง้รกรากอยู่ในประเทศสงิคโปร ์เพือ่สกัการะ

เจา้แม่กวนอมิ และใชเ้ป็นศนูยก์ลางสําหรบัพบปะ พดูคยุ ประชมุ เรือ่งราวตา่ง ๆ จนกระทัง่เกดิ

สงครามโลก บรเิวณแห่งนีถ้กูระเบดิโจมตพีังพนิาศไปตามๆ กนั แตป่าฏหิารยิอ์ยา่งยิง่ทีส่ถานที่

ประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิแห่งนีก้ลบัไม่ไดร้บัความเสยีหายใดๆ จากระเบดิครัง้นัน้เลย ทําใหห้ลายคน

เชือ่วา่เป็นเรือ่งความศกัดิส์ทิธิ ์หรอืปาฏหิารยิ ์

ผ่านชม  นํา้พแุหง่ความม ัง่ค ัง่ Fountain of wealth แห่งเมอืงสงิคโปรต์ัง้อยูท่า่มกลางหมู่ตกึซนั

เทคซติี ้ซนัเทค มาจากคําในภาษาจนี แปลวา่ความสําเร็จชิน้ใหม่ หมู่ตกึซนัเทค สรา้งขึน้โดยนักธุรกจิ

ชาวฮอ่งกง ซึง่นับเป็นโครงการพาณชิยข์นาดใหญ่ทีส่ดุของเมอืง โดยคนสงิคโปรเ์ชือ่วา่ถา้ไดเ้ดนิรอบ

ลานน้ําพุ และไดส้มัผัสน้ําจะพบโชคดแีละ รํา่รวยตลอดปี  

10.00 น. รถโคช้นําท่านเดนิทางสู่โลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไมร่วมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซล) 

 

OPTIONAL !!! หากตอ้งการซือ้บตัรสวนสนุกเพิม่
โปรดแจง้ ณ เวลาทีจ่องทวัร ์หรอืแจง้ไม่เกนิ 7 วนั
กอ่นการเดนิทาง 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเย็น เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเท ีย่ว)*** 
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ใหท้า่นไดพ้บกบัการแสดงสดุตระการตาและความสขุ สนุกไม่รูจ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะ

ไดพ้บและสมัผสักบัประสบการณใ์หม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกบัยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ!! 

ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้กบัเครือ่งเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเครือ่ง

เลน่ทีอ่อกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ข อ ง

รถไฟเหาะรางคูท่ัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจําลองจากซรีีย่์

ชือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ย

ไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหลา่วญิญาณมมัมี่

จะคบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาทําใหค้ณุขนลกุซู!่ โดยไม่รูต้วั   

โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึดําบรรพ์หากใครล่วงล้ํา

เขา้เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผลม่าหาคณุทนัท ีเทา่นัน้ยังไม่พอ คณุยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าด

โผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจาก

ภาพยนตรก์ารต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ ี,้เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรบัคณุเขา้

สูป่่าทบึแห่งนีโ้ซนนวิยอรก์สมัผัสเมอืงจําลองนวิยอรก์เมอืงทีใ่หญแ่ละเจรญิทีส่ดุในอเมรกิา และตืน่ตา

ไปกบับรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท!์คา

เมรา่! แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรบัจากเหลา่เซเลบรติ ีท้ ีจ่ะมายนืปรากฏตวั

บนทอ้งถนนแห่งนี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชม

ภาพยนตร ์4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผสัมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้ังมมีุม ลด

ความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและ

เครือ่งดืม่จากทัว่ทกุมุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟี

วอลค์ ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชม

คาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร!์!! 

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวนํ์า้เปิดใหม่

ใหญท่ีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park (สามารถซือ้ Optional บตัร Sea. Aquarium ไดใ้น

ผูใ้หญ ่40 SGD หรอื 1,000 บาท / เด็ก อายุตํา่กวา่ 12ปี 29 SGDราคา )  

 จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอุโมงคใ์ตน้ํ้า 

สามารถบรรจุน้ําเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตวน้ํ์ากว่า 

100,000 ตวั ตกแตง่ดว้ยซากปรกัหักพังของเรอื ภายในไดจํ้าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ 

ทัว่โลก 

 

*** หากไมส่นใจเท ีย่วสวนสนุก สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซ่า / เลน่คาสโิน 
/ ช็อปป้ิงท ีห่า้ง VIVO / เดนิเล่นท ีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตาม

อธัยาศยั 
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จากน ัน้อสิระท่านที ่“มารนี่า เบย ์แซนด”์ รสีอรท์หรใูหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์ 

มารนี่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมีไฮไลท ์คอื 

The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ท ี ่57 ของโรงแรม (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิท ์29 SGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3 แซนดส์ สกาย พารค์นีถ้อืว่าเป็นสวนลอยฟ้า

ขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก มพีืน้ทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 

ม. บนสวนไดร้ับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มี

รา้นอาหารทีห่รหูรา รวมถงึ The Sky on 57 และยังมี “มารนี่า เบย์ แซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยู่ในตัว

อาคารอนัโออ่า่หรหูราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกม

การพนันทุกรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลาย

รปูแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรยีญมากกว่า 1,500 ตู ้

อาท ิรเูล็ตต ์แบลค๊แจค๊ บาคารา่ และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมี

รา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปป้ิงทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้

สนิคา้ยีห่อ้ดงั ๆ  ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 

Burberry, Cartier 

20.00 น. ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและนํา้ ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ชี ือ่

วา่ Wonder Full การแสดงนี ้จดัขึน้ทีล่าน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่

น ัง่หนัหนา้ออกทางอ่าว Marina 

นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่ัก QUALITY HOTEL  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

วนัท ีส่ ี ่   วดัพระเข ีย้วแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออรช์ารด์ - THE JEWEL CHANGI 

– กรงุเทพฯ (B/L/-)    

 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

นําทา่นเดนิทางสูย่่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง 

สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที ่1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสิงคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใช ้

ประกอบศาสนพธิ ี  ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ 

(หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้ักการะองคเ์จา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มีศลิปกรรมการ

ตกแตง่ทีส่วยงาม       

จากน ัน้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ

สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจดัสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชม

กบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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แห่งชาตขิอง Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์นอกจากนี้ยังมี

ทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่ ีความสูงเขา้ดว้ยกัน มีไวส้ําหรับใหผู้ท้ ีม่าเยือน

สามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมคา่ขึน้ลฟิตส์ําหรบั Super Tree 8 SGDและ

คา่เขา้โดมอกี 28 SGD)  

 

13.30 น. รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคารจนี  

นําคณะอสิระชอ้ปป้ิง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนํามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยู่บนถนนสายนีเ้ป็นแห่งแรกเพราะว่าสงิคโปรม์ีท่าเรอืและเรอืสนิคา้ทุกลําจะ 

ตอ้งมาผ่านที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ีเ้สมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหลง่ช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่

มีศูนย์การคา้ รา้นคา้ และโรงแรมชัน้ดีมากมายตัง้อยู่เร ียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง 

TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกีมากมาย     

   

 พเิศษ !! นําท่านชม THE JEWEL CHANGI ตัง้อยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางง ีเกดิจาก

ความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia 

โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท้ีน่ีเ่ป็นทัง้ศนูยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และ

การพักผ่อนอย่างแทจ้รงิ ซึง่โดดเด่นดว้ยงานสถาปัตยกรรมล้ําสมัยใน

แบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ (Architecturally Iconic) โดยไดก้ลุ่ม

ผู เ้ชี่ยวชาญทางดา้นการออกแบบชื่อดังอย่าง Safdie Architects 

(ออกแบบ Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION 

Orchard) มาเป็นทีป่รกึษาในการออกแบบเทอรม์นิอลแห่งนี ้

THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพื้นที่

ทัง้หมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชัน้เหนอืพื้นดนิ 5 ชัน้ และ

ชัน้ใตด้ ิน 5 ชัน้ สามารถเชือ่มต่อไปยังเทอรม์ินอล 1-3 ได ้โดยจุด

กึง่กลางสดุของอาคารจะอลงัการดว้ยน้ําตกยักษ์ (Rain Vortex) สงูราว ๆ 40 เมตร จะมีน้ําไหลพรั่ง

พรลูงมาจากเพดาน สูแ่อง่น้ําวนขนาดใหญ่ดา้นลา่ง 

 

โปรดดไูฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
          

……….น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

……….น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT AIR เทีย่วบนิที ่TR 868 / Air Asia เทีย่วบนิที ่FD350 

……….น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

******************* 
“มากกว่าความชํานาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น
ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
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อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

FEB -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

7-10 FEB 2020 
วนัหยดุมาฆบูชา 

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

13-16 FEB 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAR -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

19-22 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

26-29 MAR 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

APR -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  

(พกัหอ้งคู)่ จอย
แลนด ์ 

พกัเดีย่ว 
ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

11-14 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

12-15 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 
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13-16 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

MAY -2020 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่นละ  
(พกัหอ้งคู)่ จอย

แลนด ์ 
พกัเดีย่ว 

ไมเ่ขา้ 

Universal 
เขา้ 

Universal 

AK881 
0910-1225 

TR868 
2200-2330 

หรอื 
FD350 

2030-2200 

1-4 MAY 2020 
วนัแรงงาน 14,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

7-10 MAY 2020 13,999.- เพิม่ 1,850.- -4,500.- 4,900.- 

 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

    เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด  1,000 บาท 

   ทารกอายุตํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา  5,500 บาท 

 

***ทางบรษิทัมตี ัว๋ Express Universal Studio (ไมต่อ้งเขา้ควิเคร ือ่งเลน่) 

จําหนา่ย (ตอ้งมตี ัว๋ ONEDAY PASS กอ่น) *** 

Universal Express Pass (เคร ือ่งเลน่ละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทตอ่ทา่น 

Universal Express Unlimited Pass (ไมจ่ํากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทตอ่ทา่น 
ราคาต๋ัว Express หากตกลงซือ้บัตรกับทางบรษัิทฯ ไม่สามารถคนืเงนิได ้หลังจากชําระเงินแลว้ 

เนือ่งจากการซือ้บัตรเป็นการล๊อคราคาต๋ัวก่อนเดนิทาง บางครัง้หากผูใ้ชบ้รกิาร Express มจีํานวนนอ้ยราคาอาจเริม่ตน้ 40 SGD หรอื 1,000 บาท 

บางครัง้หากมผีูต้อ้งการใชบ้ัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถงึ 120 SGD++ หรอื 3,000 บาท   

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ท ีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–กวัลาลมัเปอร–์สงิคโปร-์กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง  ๆตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี+สงิคโปรท์า่นละ 1500 บาทตลอดทรปิ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่  ๆทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   
 บัตรยูนเิวอรแ์ซลสตดูโิอ 

 
**ขอสงวนสทิธ ิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจําและยอดเต็มในทกุกรณี **** 
หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่

สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีส่งิคโปรเ์ป็นแบบเหมาจา่ย 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณยีกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท
ระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณใีด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทุกกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิ
จากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 

หมายเหตุ 
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ในกรณทีีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรบัผดิชอบ
ของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจาก
รายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณ ี 

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณทีีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 15 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอื
ทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอื
วา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอุบัตเิหตุตา่งๆ 

 

 

 

ตดิตอ่สอบถามโทร 02 1481727 (ตอ่ 21-22) 

 คุณน ิ090 909 0279 / ni@singaporefanclub.com  

คุณกอลฟ์ 085 378 7700 / golf@singaporefanclub.com 

Line ID : singaporefanclub 
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