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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรมระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 สนามบินดอนเมือง – กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด ์    
“FIRST WORLD” หรือ 

AWANA HOTEL GENTING  

2 ชมเมือง KL – มะละกา – จตัุรัสดชัทส์แควร์ – ยะโฮวบ์ารู    
JB BERJAYA Waterfront / Bayu 

Marina Resort  

3 
สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลออ้น  - วดัเจา้แม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO(

ไม่รวมค่าบตัร) - มารีน่า เบย ์แซนด ์– ชมโชวน์ ้ าพ ุWonder Full 
   QUALITY HOTEL  

4 
วดัพระเข้ียวแกว้ - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL 
CHANGI – กรุงเทพฯ 

   - 

WONDERFUL MAL-SIN 
เที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์ 

4 DAYS  3 NIGHTS 
 

การเดนิทาง : สิงหาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

12,900.- 
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วนัที่แรก  สนามบินดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา – เกน็ติง้ไฮแลนด์  

07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคาน์เตอร์1 สายการบิน Air Asia โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี AK881 
12.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กวัลาลมัเปอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตั้ งของหน่วยงาน

ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าท่ีจตุัรัสปุตรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปุตรา 
มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) มสัยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ท าเนียบ
รัฐบาลสีชมพู..มสัยิดอนังดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีท างานของ
นายกรัฐมนตรี ตั้ งอยู่ เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้าน
สถาปัตยกรรมของมุสลิมทนัสมยัท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคน
ไดถึ้ง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีสัมมนา การประชุมต่างๆ และ
ชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง ซ่ึง
มีรูปร่างประหน่ึงลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  

 จากนั้ นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland ถึง
สถานีกระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  

 (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเช้า เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้อง
เตรียมกระเป๋าใบเลก็ขนาดไม่เกิน 22x14x9 นิว้ไปด้วยเพ่ือเตรียมนของส่วนตังท่ีจะน าไปใช้บนเกน็ติง้ 1 คืน) 

 น าท่าน นัง่กระเชา้ลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกอนั
หนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัหนาวเยน็ (โปรดน าเส้ือหนาวติด
ตัวไปด้วย) เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถาน
คาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขต
ติดต่อของรัฐปาหงั และรัฐเซลงังอร์ อยูสู่งกว่าระดบัน ้าทะเลถึง 
6,000 ฟิต หรือ 1 ,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 
กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชา
คาสิโน ลิมโกะห์ตง ไดเ้ร่ิมลงมือตดัถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 
ใช้เวลาถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึง
ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น Theme Park Hotel 

 จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว 
หรือ เทียบเท่า 

 ***โรงแรม  ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 
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 พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 
 
 อสิระอาหารเยน็ที่ GENTING HIGHLAND  จากน้ันอสิระบนเกน็ติง้ตามอธัยาศัย 
 
 หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 
 
 ให้ท่านไดถ่้ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกกบัสถานท่ีต่าง ๆ และยงัมีบ่อนคาสิโนระดบัชาติ ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

รัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกบัการเส่ียงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเลต็ ไฮโล บคัคา
ร่า ลกูเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเขา้คาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เดก็อายตุ ่ากว่า 
21 ปี หา้มเขา้ในคาสิโน)  

 ***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนีก้ าลังท าการปรับปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัที่สอง ชมเมอืง KL – มะละกา – จตุัรัสดชัท์สแควร์ – ยะโฮว์บารู 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สมัผสัอากาศเยน็สบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก นัง่

กระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์  จากนั้นใหท่้านไดช้มเมือง
หลวงของมาเลเซีย กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งข้ึนท่ีบริเวณท่ีแม่น ้า 2 สายตดักนั น าท่านแวะถ่ายรูปกบั
สญัลกัษณ์ของตึกระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตกึปิโตรนัส ซ่ึง
เป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยความสูงถึง 452 เมตร 
จากนั้นน าท่านผา่นชม มสัยิดอาเหมด็ เก่าแก่และสวยท่ีสุดใน
มาเลเซีย แวะถ่ายรูปกบั อนุสาวรียท์หารอาสา เพ่ือล ารึก
เหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกคร้ังท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้น
เป็นสวนสาธารุณะท่ีสวยงาม  จากนั้นน าท่านชม พระราชวงัอสิ
ตนัน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเดจ็พระรามาธิปดีของมาเลเซีย 
ผา่นชม อาคารสุลต่าน อบัดุล ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตั้งอยูต่รงขา้มกบั เมอร์เดกา้สแควร์ ซ่ึง
เป็นจตุัรัสท่ีร าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็น

จุดเร่ิมตน้ของประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวติัศาสตร์ท่ีเตม็ไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรมตะวนัตก   
 น าชมจัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนยก์ลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ท่ีฮอลนัดาเขา้ยึดครองมะละ

กา ปัจจุบนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการท่องเท่ียวเมืองมะละกาจตุัรัสดตัชส์แควร์ตั้งอยูบ่นถนนลกัษมานา สองฟาก
ถนนเป็นอาคารร้านคา้ตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา่ 200 ปี มีเอกลกัษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก 
หรือสี salmon pink เป็นยา่นท่ีมีสีสดสวยงามทั้งตวัอาคารและอิฐท่ีปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทา้ 
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 ชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบนัเหลือเพียงผนงัส่ีดา้นไว้
เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เพ่ือใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้เท่านั้น ในยุคท่ีโปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งน้ี
ช่ือว่า NosaSenhora แต่เปล่ียนเป็น St. Paul เม่ือชาวดตัช์เขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มีรูปป้ันนกับุญฟรานซิส เซเวียร์ 
(St. Francis Xavier) ผูมี้ช่ือเสียงดา้นการเผยแผ่ศาสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาท่ีมะละกาถึง 
4 คร้ังจนกระทัง่เสียชีวิตศพของนกับุญฟรานซิสจึงไดรั้บการฝังไวท่ี้หนา้โบสถแ์ห่งน้ีก่อนจะน าส่งต่อไปยงัประเทศ
อินเดีย ชม ป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เม่ืออดีต 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูปกบัเรือสินคา้โบราณ
จ าลองจากตะวนัตก เมืองแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเซียซ่ึงเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตุเกส และ 
องักฤษ มาก่อน 

 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮวบ์าร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่สาม สิงคโปร์ - CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน  - วัดเจ้าแม่กวนอิม - UNIVERSAL STUDIO(ไม่รวมค่าบัตร) - มารีน่า 
เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น า้พุ Wonder Full 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านข้ามด่านยะโฮว์บารู เพือ่เดนิทางสู่ สิงคโปร์ 
09.00 น าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา

และศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริม
แม่น ้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กบั  เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์
ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ัน  คร่ึงสิงโตคร่ึงปลาน้ีหันหน้าออก
ทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็น “โรง
ละครเอสเพลนาท” ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ย
หนามทุเรียน ผ่านชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเก่า 
ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การแสดงตลก มี
ทศันียภาพท่ีสายงาม และเก็บภาพความประทบัใจกบั “Elephant Statue” รูปป้ันช้างส าริดเป็นของขวญัจากพระ
จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสัมพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ี
พระองคเ์สดจ็มาเยือนสิงคโปร์ในคร้ังแรก  

 น าท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมาก ทั้งชาว
สิงคโปร์และนกัท่องเท่ียวนบัถือว่าศกัด์ิสิทธ์ิมาก ความเช่ืออนัศกัด์ิสิทธ์ิในองค์เจา้แม่กวนอิมนั้น  มาจากคนท่ีมา
ไหวข้อพรแลว้ประสบความส าเร็จนัน่เอง วดัน้ีสร้างข้ึนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี 1884 โดยคนจีนท่ีอพยพมา
ตั้งรกรากอยู่ในประเทศสิงคโปร์ เพ่ือสักการะเจา้แม่กวนอิม และใช้เป็นศูนยก์ลางส าหรับพบปะ พูดคุย ประชุม 
เร่ืองราวต่าง ๆ จนกระทัง่เกิดสงครามโลก บริเวณแห่งน้ีถกูระเบิดโจมตีพงัพินาศไปตามๆ กนั แต่ปาฏิหาริยอ์ย่างยิ่ง
ท่ีสถานท่ีประดิษฐานเจา้แม่กวนอิมแห่งน้ีกลบัไม่ไดรั้บความเสียหายใดๆ จากระเบิดคร้ังนั้นเลย ท าใหห้ลายคนเช่ือ
วา่เป็นเร่ืองความศกัด์ิสิทธ์ิ หรือปาฏิหาริย ์
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ผ่านชม  น ้าพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซนัเทคซิต้ี ซันเทค มา
จากค าในภาษาจีน แปลว่าความส าเร็จช้ินใหม่ หมู่ตึกซนัเทค สร้างข้ึนโดยนกัธุรกิจชาวฮ่องกง ซ่ึงนบัเป็นโครงการ   
พาณิชยข์นาดใหญ่ท่ีสุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เช่ือว่าถา้ไดเ้ดินรอบลานน ้าพุ และไดส้ัมผสัน ้าจะพบโชคดีและ 
ร ่ ารวยตลอดปี  

10.00 น. รถโค้ชน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจักรความบันเทิง
ระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO  

(ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล) 
OPTIONAL !!! หากต้องการซ้ือบัตรสวนสนุกเพิม่โปรดแจ้ง ณ เวลาที่จองทัวร์ หรือแจ้งไม่เกนิ 
7 วนัก่อนการเดินทาง 
 

 

 
***หากซ้ือเพิ่มแล้วต้องการยกเลิก  ต้องแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 72 ช่ัวโมงเท่าน้ัน หลังจากวันออกเดินทางไม่
สามารถคืนเงนิได้ ในทุกกรณี*** 
  
ใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รู้จบในท่ีเดียวท่ีๆ คุณและครอบครัวจะไดพ้บและ
สัมผสักบัประสบการณ์ใหม่ ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง เปิดฉากความสนุกกบัยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ!! ท่ีแรกและท่ีเดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิดโดย18 ชนิด เป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือ
ท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบั
ความสูง 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซีร่ียช่ื์อดงัแบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกาซ่ึงผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์
 หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย 
โซนอียิปตโ์บราณพบกบัเคร่ืองเล่นเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสูง  และความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลาน
ในท่ามกลางความมืด  มาท าใหคุ้ณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตวั   
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลดห์รือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีตกลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้ม 
ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผนเส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ด้
ท่ี วอเตอร์เวิลด ์!! 
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 โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง
มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์,มาร์ต้ี,เมลแมนและกลอเลียท่ีคอยตอ้นรับคุณเขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ีโซนนิวยอร์กสัมผสั
เมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การ
แสดงสเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษไลท!์คาเมร่า! แอคชัน่!สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนน
แห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย ์คร้ังแรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวยพ์ร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 4มิติ เร่ืองเชร็ค ซ่ึง
คุณไม่เคยไดส้ัมผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุม ลดความหฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบาๆเอาใจนกักิน-
ด่ืม-ชอ้ปกบัร้านอาหาร บาร์ คลบัท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุมโลกรวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนด์
เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอลค์ ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอร์ท เวิลด ์เซ็นโตซ่า ให้คุณได้ให้คุณได้
เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  
***สามารถเลือกซ้ือ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น ้าเปิดใหม่ใหญ่ที่ สุดในโลกกับ 
Marine Life Park ((สามารถซ้ือ สามารถซ้ือ OOppttiioonnaall  บัตร บัตร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ได้ในราคา ได้ในราคา ผู้ใหญ่ 40 SGD หรือ 1,000 บาท / เด็ก 
อายุต า่กว่า 12ปี 29 SGD))    
 จดัอนัดบัให้เป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบให้เป็นอุโมงค์ใตน้ ้ า สามารถบรรจุ
น ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลิตร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพนัธ์ุ รวบรวมสัตวน์ ้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งด้วยซาก
ปรักหกัพงัของเรือ ภายในไดจ้ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทัว่โลก 

 

*** หากไม่สนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเล่นบริเวณเกาะเซ็นโตซ่า / เล่นคาสิโน / ช็อปป้ิงที่ห้าง VIVO / เดนิเล่นที่หาด SILOSO 
หรือ PALAWAN Beach ตามอธัยาศัย 

จากน้ันอสิระท่านที่ “มารีน่า เบย์ แซนด์” รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์  

มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky 

Park ตั้งอยู่ช้ันที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์ 23 SGD)  
เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจดัเป็นสวนลอยฟ้าท่ีมีความสูง200 ม. บนสวนได้รับการ
ตกแต่งอยา่งสวยงาม มีตน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดบัอีก 650 ตน้ มีร้านอาหารท่ีหรูหรา รวมถึง The Sky on 57 
และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด์ส คาสิโน” ท่ีตั้งอยู่ในตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัว่าเป็น
คาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดย
มีโต๊ะพนนัมากกว่า 600 โต๊ะ มีตูพ้นันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์
และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier 

***(อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ เพือ่ความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 
20.00 น. ชมการแสดงโชว์แสง สี เสียงและน ้า ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีช่ือว่า Wonder Full การ

แสดงนี ้จดัขึน้ที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็นลานที่นั่งหันหน้าออกทางอ่าว Marina 
น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั QUALITY HOTEL  หรือเทียบเท่า 3* 

 

วนัที่ส่ี วดัพระเขีย้วแก้ว - Garden by the bay  - ถนนออร์ชาร์ด - THE JEWEL CHANGI – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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 น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพ่ือเป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสร้าง สถาปัตยกรรม สมยัราชวงศถ์งั วางศิลา
ฤกษ ์เม่ือวนัท่ี 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ลา้น
บาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี   ชั้ น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ี
ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านไดส้ักการะ
องค์เจา้แม่กวนอิม และใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซ่ึงมีศิลปกรรม
การตกแต่งท่ีสวยงาม       

 จากนั้ นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
GARDEN BY THE BAY   

 อิสระให้ท่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
ช่ืนชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ และ เป็นศูนยก์ลางการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ืองแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากน้ียงัมีทางเดินลอยฟ้าเช่ือมต่อกบั Super tree  คู่ท่ีมีความสูงเขา้ดว้ยกนั มีไว้
ส าหรับใหผู้ท่ี้มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงข้ึน 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทศันียภาพ
อนังดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าข้ึนลิฟตส์ าหรับ Super Tree 8 SGDและค่าเขา้โดมอีก 28 
SGD) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าคณะอิสระชอ้ปป้ิง ถนนออร์ชาร์ด สินคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสินคา้ ท่ีตั้ง

อยู่บนถนนสายน้ีเป็นแห่งแรกเพราะวา่สิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินคา้ทุกล าจะ ตอ้งมาผ่านท่ี ท่าเรือของสิงคโปร์น้ี
เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมาย
ตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนน อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืนๆอีกมากมาย     

 พิเศษ !! น าท่านชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi 
Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปตใ์หท่ี้น่ีเป็นทั้งศูนยก์ลางแห่งการบิน การชอ้ปป้ิง และ
การพักผ่อนอย่างแท้จริง ซ่ึงโดดเด่นด้วยงานสถาปัตยกรรมล ้ าสมัยในแบบสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์ 
(Architecturally Iconic) โดยได้กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางด้านการออกแบบช่ือดังอย่าง Safdie Architects (ออกแบบ 
Marina Bay Sands), Benoy และ RSP (ออกแบบ ION Orchard) มาเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบเทอร์มินอลแห่งน้ี 

 THE JEWEL ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นโดมกระจกขนาดใหญ่ มีพ้ืนท่ีทั้งหมดราว ๆ 134,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นชั้น
เหนือพ้ืนดิน 5 ชั้น และชั้นใตดิ้น 5 ชั้น สามารถเช่ือมต่อไปยงัเทอร์มินอล 1-3 ได ้โดยจุดก่ึงกลางสุดของอาคารจะ
อลงัการดว้ยน ้าตกยกัษ ์(Rain Votex) สูงราว ๆ 40 เมตร จะมีน ้าไหลพร่ังพรูลงมาจากเพดาน สู่แอ่งน ้าวนขนาดใหญ่
ดา้นล่าง 

  

โปรดดูไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 
          

……….น. ได้เวลาสมควรเดนิทางสู่สนามบินชางกี 
……….น. ออกเดนิทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT AIR เที่ยวบินที่ TR 868 / Air Asia เที่ยวบินที่ FD350 



 

 8   

……….น. เดนิทางกลบัถึงสนามบินดอนเมอืง โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 

*************************** 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมี
การปรับขึน้ของภาษนี ้ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้เมือ่มีจ านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไม่มหัีวหน้าทัวร์*** // ผู้เดนิทางถึง 15 ท่านขึน้ไป (มหัีวหน้าทัวร์) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลูกค้า 

 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานเหลอืไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการดินทาง Flight 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ เดก็ พกักบั

ผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(มเีตยีง) 

เดก็ พกักบั
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มเีตยีง) 

26-29 ก.ค.62 
(วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10) AK881 0925-1240 

TR868 2200-2330 
หรือ 

FD350 2030-2200 

15,900 15,400 14,900 4,900 

09-12 ส.ค.62 
(วนัแม่แห่งชาต)ิ 

14,900 14,400 13,900 4,900 

22-25 ส.ค.62 13,900 13,400 12,900 4,900 

03-06 ต.ค.62 

AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

13,900 13,400 12,900 4,900 

11-14 ต.ค.62 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

15,900 15,400 14,900 4,900 

12-15 ต.ค.62 
(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 

13,900 13,400 12,900 4,900 

19-22 ต.ค.62 13,900 13,400 12,900 4,900 

24-27 ต.ค.62 13,900 13,400 12,900 4,900 

21-24 พ.ย.62 
AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

12,900 12,400 11,900 4,900 
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หรือ 
FD350 2030-2200 

07-10 ธ.ค.62 
(วนัรัฐธรรมนูญ) 

 
AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

13,900 13,400 12,900 4,900 

12-15 ธ.ค.62 13,900 13,400 12,900 4,900 

19-22 ธ.ค.62 13,900 13,400 12,900 4,900 

27-30 ธ.ค.62 
(วนัหยุดปีใหม่) 

13,900 13,400 12,900 4,900 

29 ธ.ค.62 – 01 ม.ค.63 
(วนัหยุดปีใหม่) 

14,900 14,400 13,900 4,900 

30 ธ.ค.62 – 02 ม.ค.63 
(วนัหยุดปีใหม่) 

15,900 15,400 14,900 4,900 

31 ธ.ค.62 – 03 ม.ค.63 
(วนัหยุดปีใหม่) 

14,900 14,400 13,900 4,900 

16 – 19 ม.ค.63 

AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

12,900 12,400 11,900 4,900 

07 – 10 ก.พ.63 
(วนัมาฆบูชา) 

AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

13,900 13,400 12,900 4,900 

13 – 16 ก.พ.63 13,900 13,400 12,900 4,900 

19 – 22 ม.ีค.63 AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

13,900 13,400 12,900 4,900 

26 – 29 ม.ีค.63 13,900 13,400 12,900 4,900 

11 – 14 เม.ย.63 
(วนัสงกรานต์) AK881 0925-1240 

TR868 2200-2330 
หรือ 

FD350 2030-2200 

13,900 13,400 12,900 4,900 

12 – 15 เม.ย.63 
(วนัสงกรานต์) 

14,900 14,400 13,900 4,900 

13 – 16 เม.ย.63 14,900 14,400 13,900 4,900 
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(วนัสงกรานต์) 

01 – 04 พ.ค.63 
(วนัแรงงาน) 

AK881 0925-1240 
TR868 2200-2330 

หรือ 
FD350 2030-2200 

14,900 14,400 13,900 4,900 

07 – 10 พ.ค.63 13,900 13,400 12,900 4,900 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน หรือ 180 วนั ขึน้ไป

ก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  
 

***ทางบริษทัมตีั๋ว Express Universal Studio (ไม่ต้องเข้าควิเคร่ืองเล่น) 

จ าหน่าย (ต้องมตีั๋ว ONEDAY PASS ก่อน) *** 

Universal Express Pass (เคร่ืองเล่นละ 1รอบ) ราคา 1,850 บาทต่อท่าน 

Universal Express Unlimited Pass (ไม่จ ากดัรอบ) ราคา 2,500 บาทต่อท่าน 
ราคาตัว๋ Express หากตกลงซ้ือบตัรกบัทางบริษทัฯ ไม่สามารถคืนเงินได ้หลงัจากช าระเงินแลว้ 

เน่ืองจากการซ้ือบตัรเป็นการล๊อคราคาตัว๋ก่อนเดินทาง บางคร้ังหากผูใ้ชบ้ริการ Express มีจ านวนนอ้ยราคาอาจเร่ิมตน้ 40 SGD หรือ 
1,000 บาท บางคร้ังหากมีผูต้อ้งการใชบ้ตัร Express ณ วนัเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 120 SGD++ หรือ 3,000 บาท   

 

**ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 1,000 บำท** 

 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
ช่วงเทศกาลท่านละ 10,000 บาท  

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลอืจ่ายก่อนเดินทาง 15 วนั 

 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และภาษีน ้ามนั กรุงเทพฯ–กวัลาลมัเปอร์–สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าท่ีพกั 3 คืน  
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 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวนั

เดินทางเท่านั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขบัรถท่ีประเทศมาเลเซีย+สิงคโปร์ท่านละ 1500 บาท ตลอดทริป 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ  
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
 บตัรยนิูเวอร์แซลสตูดิโอ 

 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคียงกนั โดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบิน Low Cost 
 

เงือ่นไขการจอง 

**** ไม่มีการคนืเงินมัดจ าและยอดเต็มในทุกกรณ ี**** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณจีอยทวัร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจากค่าบริการทีสิ่งคโปร์เป็น
แบบเหมาจ่าย 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบุบนหนา้ตัว๋เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ 
ทั้งส้ิน ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบริษทัระบุใน
รายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกบับริษทัทวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 
 
หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา้ทวัร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ 
หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

2. บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทางใน
กรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้
เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทน
ของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

3. บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

 
 


