CODE:SUPMALODTZ4

โดยสายการบิน Malindo Air (OD) + Scoot (TZ)
 เที่ยวสวนสนุกระดับโลก Universal Studio (ไมรวมคาบัตร)
 บินเขามาเลเซีย // ออกสิงคโปร ไมยอนทาง ไมเหนื่อย
 นั่งกระเชาเคเบิ้ลคาร ชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด
 สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร , ปุตราจายา ,มะละกา, ยะโฮว
 ถายรูปคูเมอรไลออน ขอพรเจาแมกวนอิม ชอปปงออรชารด
 ชมโชวแสงสียามค่ําคืนที่ Marina Bay Sand
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3-4* เก็นติ้ง 1 คืน // ยะโฮว 2 คืน

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
วันแรก

สนามบินดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด (-/-/D)

09.00 น. คณะพรอมกันที่
สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู7 เคานเตอร8 สายการบิน MALINDO AIR โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
11.55 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน
มาลินโด แอร เที่ยวบินที่ OD521
15.00 น.
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
บาย นําทานเดินทางสูเมือง
ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของ
หนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา
โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสี
กุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ตั้งอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก
สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน ใชเปนสถานที่ที่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งมีรูปรางประหนึ่งลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง
จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY

(โปรดเตรีย มเงิน คา ฝากกระเปา 5 RM / ใบ

หา มนํา กระเปา ใบใหญ ข ึ้น กระเช า เพราะฉะนั้น ทา นสมาช ิก ทัว รต อ งเตรีย มกระเปา ใบ
เล็ก ขนาดไมเกิน 22 x 14 x 9 นิ้ว ไปดว ยเพื่อ เตรีย มนํา ของสว นตัง ที่จ ะนํา ไปใช บ นเก็น ติ้ง
1 คืน )
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนํา เสื้อ หนาวติด ตัว ไปดว ย)
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หาง
จากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห
ตง ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD”
***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย
หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน GENTING DAY
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน
(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX WORLD ***

วันที่สอง
เชา

เที่ยง
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลา
สายหมอก นั่งกระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถ
สูกรุง
กัวลาลัมเปอร จากนั้น ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่
ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร
ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนําทานแวะชม
มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ
อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึก
เหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนํา
ทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคาร
สุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่ง
เปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก
และเปนจุดเริ่มตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก
นําชมจัตุรัสดัชทสแควร จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ที่ฮอลันดาเขายึด
ครองมะละกา ปจจุบันเปนสัญลักษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชสแควรตั้งอยูบน
ถนนลักษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา 200 ป มีเอกลักษณ
โดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เปนยานที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่
ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทาชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยูบนเนินเขาเซนตปอล สรางขึ้น
ในปพ.ศ. 2064 ปจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ดานไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อใหคนรุนหลังได
เรียนรูเทานั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแหงนี้ชื่อวา NosaSenhora แตเปลี่ยนเปน St.
Paul เมื่อชาวดัตชเขามาปกครอง ดานหนามีรูปปนนักบุญฟรานซิส เซเวียร ( St. Francis Xavier) ผูมี
ชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้ง
จนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนาโบสถแหงนี้กอนจะนําสงตอไปยัง
ประเทศอินเดีย ชมปอมปนโปรตุเกส เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปมาแลว ถายรูป
กับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน
จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเทา

วันที่สาม
เชา
09.00

ชมเมือง KL – มะละกา – จัตุรัสดัชทสแควร – ยะโฮวบารู (B/L/D)

สิงคโปร - CITY TOUR – เมอรไลออน - UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร )- มารี
นา เบย แซนด – ชมโชวน้ําพุ Wonder Full (B/-/D)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิ
ซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถ ถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณ
ของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม
โดยมีฉากดานหลังเปน“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนาม
ทุเรียน ผานชม “Old Parliament House” อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของ
สิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บ
ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา ร.5

ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองค
เสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก ผานชม น้ําพุแหงความมั่งคั่ง Fountain of wealth แหงเมือง
สิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคําในภาษาจีน แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม หมู
ตึกซันเทค สรางขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮองกง ซึ่งนับเปนโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง โดย
คนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ และไดสัมผัสน้ําจะพบโชคดีและ ร่ํารวยตลอดป
10.00 น.

รถโคช นําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO

(ไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซล)

OPTIONAL !!! หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิ่ม
โปรดแจง ณ เวลาที่จองทัวร หรือแจงไมเกิน 7 วัน
กอนการเดินทาง

***หากซื้อเพิ่มแลวตองการยกเลิก ตองแจงกอนเดินทางอยางนอย 72 ชั่วโมงเทานั้น
หลังจากวันออกเดินทางไมสามารถคืนเงินได ในทุกกรณี***
***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)***

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได
พบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ
แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน

!! ที่

24 ชนิดโดย 18ชนิด เปนเครื่องเลนที่

ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู
ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร
กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรือฝายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาดฟน
บนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะ
คืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว

โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา
เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผน
เสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ,มารตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงนี้
โซนนิวยอรกสัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท !คาเมรา ! แอคชั่น !สราง
โดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร
4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ
มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุก
มุมโลกรวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดด
เดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหงแรกของประเทศ
สิงคโปร!!!
***สามารถเลือกซื้อ Optional Tour S.E.A. Aquarium เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําเปดใหมใหญ
ที่สุดในโลกกับ Marine Life Park (สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ไดในราคา
33 SGD หรือ 850 บาท / ทาน )
จัดอันดับใหเปนอควาเรียมใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเปนอุโมงคใตน้ํา สามารถ
บรรจุน้ําเค็มไดกวา 45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธุ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว
ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก

*** หากไมสนใจเที่ยวสวนสนุก สามารถเดินเลนบริเวณเกาะเซ็นโตซา / เลนคาสิโน /
ช็อปปงที่หาง VIVO / เดินเลนที่หาด SILOSO หรือ PALAWAN Beach ตามอัธยาศัย
ค่ํา

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
จากนั้นอิสระทานที่ “มารีนา เบย แซนด” รีสอรทหรูใหญที่สุดในสิงคโปร
มารีนา เบย แซนดส ประกอบไปดวยหองพักและหองสูทกวา 2,561 หอง โรงแรมยังมีไฮไลท คือ The
Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไมรวมคาขึ้นลิฟท 23 SGD)

เปนสถาปตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารทั้ง

3 แซนดส สกาย พารคนี้ถือวาเปนสวนลอยฟา

ขนาดใหญที่สุดในโลก มีพื้นที่กวางขวางกวา 12,400 ตร.ม. และจัดเปนสวนลอยฟาที่มีความสูง 200 ม.
บนสวนไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีรานอาหารที่
หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีนา เบย แซนดส คาสิโน ” ที่ตั้งอยูในตัวอาคารอันโออา
หรูหราฝงตรงขามกับตัวโรงแรม จัดวาเปนคาสิโนที่เต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักทองเที่ยว
สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะพนันมากกวา

600 โตะ มีตูพนันหยอด

เหรียญมากกวา 1,500 ตู อาทิ รูเล็ตต แบลคแจค บาคารา และไฮโลว และตูพนันหยอดเหรียญ ภายใน

ยังมีรานคาปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปงทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินคายี่หอดัง ๆ ได
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier
20.00 น.

ชมการ แสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน

South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อ

วา Wonder Full การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หนา Marina Bay Sandsเปนลานที่
นั่งหันหนาออกทางอาว Marina

แจงเปลี่ยนการชมโชว

เนื่องจากการ แสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา Wonder Full Light ที่ มารีนา
เบย แซนด ปดปรับปรุง ตั้งแต 20 ก.พ. – สิ้นเดือนเมษายน 2560
จึงขอเปลี่ยนเปน ชมโชว ที่ GAR DEN BY THE BAY แทน OCBC Garden Rhapsody (แสง สี
เสียง ที่ Supertree Groove) เสียงเพลงเริ่มดังขึ้น พรอมแสง สีที่ตนไม เปลี่ยนสีสลับไปมา

จากนั้นนําทานขามดานสูเมืองยะโฮวบารู
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรือเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

วัดพระเขี้ยวแกว - Garden by the bay - ถนนออรชารด –
กรุงเทพฯ (B/L/-)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนําทานขามดานยะโฮวบารู เดินทางสูสิงคโปร
นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้น
เพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม สมัย
ราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญ
สิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เปน
พิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองค
เจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ และ เปน
ศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเนื่องแหงชาติของ
Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยาน
แหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟา
เชื่อมตอกับ Super tree

คูที่มีความสูงเขา

ดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถ
มองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ Super Tree 8 SGDและคา
เขาโดมอีก 28 SGD)
13.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง ระดับ 5 ดาว
นําคณะอิสระชอปปง
ถนนออรชารด สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามาวางขายตาม
หางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายนี้เปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตอง
มาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรนี้เสมอ ถนนออรชารดจัดไดวาเปนแหลงช็อปปงระดับโลก เพราะวามี
ศูนยการคา รานคา และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย สองฝงถนน อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA,
ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย

……….น.

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

……….น.

ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TZ 292

..........น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

สําหรับกรุปเดินทางวันที่ 12-15 / 13-16 เมษายน สายการบินไลออน แอร (SL)

……….น.

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี

……….น.

ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่ SL105

..........น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

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

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต

ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตราคาบริการ
May-17
Flight

วันเดินทาง

OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

4-7 MAY 2017
วันฉัตรมงคล
25-28 MAY 2017

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
เขา
Universal
Universal
+ 1,750.16,555.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

-4,500.-

5,900.-

-4,500.-

5,900.-

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
เขา
Universal
Universal

จอยแลนด

พักเดี่ยว

15,555.-

-4,500.-

5,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

15,555.-

+ 1,750.-

Jun-17
Flight

วันเดินทาง

OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

22-25 JUN 2017

+ 1,750.-

Jul-17
Flight

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)

ไมเขา
Universal
OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

8-11 JUL 2017

15,555.-

20-23 JUL 2017
วันปยมหาราช

16,555.-

เขา
Universal
+ 1,750.-

-4,500.-

5,900.-

-4,500.-

5,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

-4,500.-

5,900.-

-4,500.-

5,900.-

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
เขา
Universal
Universal

จอยแลนด

พักเดี่ยว

15,555.-

-4,500.-

5,900.-

จอยแลนด

พักเดี่ยว

-4,500.-

5,900.-

-4,500.-

5,900.-

-4,500.-

5,900.-

+ 1,750.-

Aug-17
Flight

วันเดินทาง

OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

11-14 AUG 2017
วันแม
24-27 AUG 2017

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
เขา
Universal
Universal
+ 1,750.15,555.15,555.-

+ 1,750.-

Sep-17
Flight

วันเดินทาง

OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

14-17 SEP 2017

+ 1,750.-

Oct-17
Flight

OD521
1150-1500
TZ292
2200-2330

วันเดินทาง

12-15 OCT 2017
20-23 OCT 2017
วันปยมหาราช
21-24 OCT 2017
วันปยมหาราช

ราคาผูใหญทานละ
(พักหองคู)
ไมเขา
เขา
Universal
Universal
+ 1,750.15,555.16,555.16,555.-

+ 1,750.+ 1,750.-

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน)

มีเตียงลด 1,000 บาท

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป

ราคา 5,500 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท
พรอมสงหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
อัตรานี้รวม








คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–สิงคโปร-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 3 คืน
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม










คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน
คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถที่ประเทศสิงคโปร 5 SGD/คน/วัน
คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
บัตรยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

เอกสารที่ใชในการเดินทาง



หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจํา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได)
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 14 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

