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เที่ยวไฮไลททั้ง 2 ประเทศ  หาดใหญ  ปนัง  คาเมรอน ไฮแลนด 
เก็นติ้ง ไฮแลนด  กัวลาลัมเปอร  มะละกา  ยะโฮบารู  สิงคโปร  เกาะเซ็นโตซา 
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ  ชมเมืองสิงคโปร  ช็อปปง  กลับจากสิงคโปร
 บินเขาทีห
่ าดใหญ / บินออกจากสิงคโปร (ไมยอนทาง)
 สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ “ปนังฮิลล”
 ชมเมืองในหมอก “เก็นติ้งไฮแลนด”
 ชิมสุกี้เห็ดเลิศรส เมืองคาเมรอน ไฮแลนด
 สัมผัสบรรยากาศ ธรรมชาติอันสดชื่นที่คาเมรอนไฮแลนด
 ดัชสสแควร @ มะละกา เมืองมรดกโลก
 ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนเิ วอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาบัตร)
พิเศษ ! ลิม
้ รส ขาวมันไกไหหลําราน Boon Tong kee
ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND

 พักทีโ่ รงแรมระดับมาตรฐาน 3-4* ปนัง 1 คืน /คาเมรอนไฮแลนด 1 คืน
/ เก็นติง
้ ไฮแลนด 1 คืน / ยะโฮว 1 คืน / สิงคโปร 1 คืน

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
วันแรก

กรุงเทพฯ – หาดใหญ – ปนัง

04.50 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคานเตอรที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL702
ถึงทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซียนําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือ
เจดียหมื่นพระ ไหวเจาแมกวนอิมที่ วัดเขาเตา ชมเจดียหมื่นพระ ซึ่งเปนวัดที่มีสถาปตยกรรมของ
สาม ประเทศ รวมไว ด ว ยกั น คื อ แบบ จี น ไทย และพม า และเป น วั ด จี น ที่ ใ หญ ที่ สุ ด ในป นั ง
หลังจากนั้นนําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน และนําชม “วัดธรรมิการาม”
ซึ่งเปนสถาปตยกรรมรูปแบบพมาที่อยูตรงขามกัน

07.45 น.
09.15 น.
เที่ยง
บาย

(-/L/D)

เย็น
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central หรือเทียบเทา 3*

วันที่สอง

ปนัง ฮิลล – คาเมรอนไฮแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู ปนังฮิลล (Penang Hill) (รวมคาบัตร) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit
Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดับนี้ จึงทําให
อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ดวยความที่อยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพาโนรามาไดอยางเลิศเลอ
ของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตวปานารักๆ หลากหลายชนิด
อีกดวย สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงามระหวางทางไดดว ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง
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บาย

เย็น

วันที่สาม

นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดแหงหนึ่งของมาเลเซีย
ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความ
งดงาม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงนี้แบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรก
คือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีรานคาและโรงแรม
แมแตธนาคารตางประเทศก็ยังเปดใหบริการบนเขาแหงนี้ นําทานไตระดับภูเขาซึ่งเปนเสนทางที่คดเคี้ยว
จากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอีกลูกหนึ่ง ผานชมทิวทัศนไรชาที่ปลูกเรียงรายตามไหลเขา
นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็นแบบ STEAM BOAT
นําทานเขาสูที่พัก CAMERON HERITAGE หรือเทียบเทา 3*

คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้งไฮแลนด

(B/L/D)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดทายที่ไหลลงสูสระน้ํามีความ
สูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่ระลึก ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้มลอง พรอมเลือกซื้อ
หาผลิตภัณฑจากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
อาทิ ชายี่หอ BOH หรือ Best of Highlands
นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความ
งดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลิตภัณ ฑ จากน้ําผึ้งปลอดสารพิษ ในฟารม แลวนําชม ไรสตรอ
เบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดป ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือซื้อผลิตภัณ ฑ จากสตรอเบอรี่เปน
ของฝาก ตื่ น ตากั บ ความงามหลากสี สั น ของบรรดาดอกไม ใ นสถานเพาะพั น ธุ ไ ม ด อกไม ป ระดั บ อาทิ
กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ เบิรดออฟพาราไดซ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสูเก็นติ้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ

หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทาน
สมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็ก ขนาดไมเกิน
22x14x9 นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะ
นําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุด
ในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น

(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)

เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟ ต หรือ 1,800 เมตร ห าง
จากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห
ตง ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
เย็น

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
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หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน GENTING DAY
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน
รู เล็ ต ไฮโล บั ค คาร า ลู ก เต า ตู ม า เป น ต น (สํ า หรั บ ท า นที่ ต อ งการเข า คาสิ โ น ท า นสุ ภ าพบุ รุ ษ และ

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

วันที่สี่

วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร – ยะโฮว (B/L/D)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิ
เฉลี่ ย ตลอดป 16-24 องศาเซลเซี ย ส จนได เ วลาอํ า ลาสายหมอก นั่ ง
กระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถสู นคร
กัวลาลั ม เปอร ระหวางทางให ท า นได พั ก เปลี่ ย นอิ ริย าบถที่ บ ริเวณรานค า
สิ น ค า พื้ น เมื อ ง เพื่ อ เลื อ กซื้ อ หาของฝากพื้ น เมื อ ง อาทิ ผงปรุ ง บะกุ ด เต
เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห ที่มีรสหอมกลม
กล อ มราวกั บ กาแฟสด นํ า ท า นแวะนมั ส การ พระขั น ธกุ ม าร ที่ วั ด ถ้ํ า บา
ตู เปนศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึ้นบันได
ไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร
ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนคร
กัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั้นนําทานแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหาร
อาสา เพื่ อ ลํ ารึก เหตุ ก ารณ การสู รบได แ ก ส งครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้ น เป น สวนสาธารุณ ะที่
สวยงาม จากนั้ น นํ า ท า นชม พระราชวั ง อิ ส ตั น น า ไนการ า ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระรามาธิ ป ดี ข อง
มาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ
เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
แวะถายรูปตึกแฝด PETRONAS สัญลักษณของเมืองกัวลาลัมเปอร (ไมรวมคาขึ้นตึก)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก
และเปนจุดเริ่มตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรม
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
ชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนก
ิ ายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะละกาถึง
4
ครั้ง
จนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนาโบสถแหงนี้กอนจะนําสงตอไปยัง
ประเทศอินเดีย ชมปอมปนโปรตุเกส เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปมาแลว ถายรูป
กับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก
เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน

เที่ยง
บาย
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เย็น

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น อาหารขึ้นชื่อของแหงนี้
อําลาเมืองมะละกา สูดานยะโฮบารรู เมืองทาหนาดานที่สําคัญติดกับประเทศสิงคโปร
นําทานเขาสูที่พัก BERJAYA WATER FRONT หรือเทียบเทา 4* ที่ยะโฮว

วันที่หา

ยะโฮบารูห – สิงคโปร – UNIVERSAL STUDIO (ไมรวมคาบัตร) – มารีนาเบยแซนด
(B/-/D)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น ทางสู โ ลกเหนื อ จิ น ตนาการไปยั ง ดิ น แดนมหาสนุ ก ของ เกาะเซ็ น โตซ า

(ไม ร วมค า บั ต รอี ก ท า นละ
1,750 บาท โปรดแจงกอนเดินทาง เพื่อเตรียมบัตร)
อาณาจั ก รความบั น เทิ ง ระดั บ โลก UNIVERSAL STUDIO

***(อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว)***

ใหทานไดพบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได
พบและสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่
แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย18ชนิด เปนเครื่องเลนที่
ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู
ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร
กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษย หรื อ ฝ า ยวายรา ยไซลอน ก อ นลงมื อ ฟาดฟ น
บนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณพบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะ
คืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว
โซนเดอะ ลอสตเวิลดหรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา
เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผน
เสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด !!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเรื่องมาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ, มารตี้, เมลแมนและกลอเลียที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหง
นี้ โ ซนนิ ว ยอร ก สั ม ผั ส เมื อ งจํ า ลองนิ ว ยอร ก เมื อ งที่ ใ หญ แ ละเจริ ญ ที่ สุ ด ในอเมริ ก า และตื่ น ตาไปกั บ
บรรยากาศแห งการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟ เฟ ค ในการแสดงโชวชุดพิ เศษไลท !คาเมรา!
แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร
4มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ยังมีมุม ลดความหฤหรรษ
มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุก
COMPLETELY MA-SIN (SL)
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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
บรรจุ น้ํ า เค็ ม ได ก ว า 45 ล า นลิ ต ร รวมสั ต ว ท ะเลกว า 800 สายพั น ธุ รวบรวมสั ต ว น้ํ า กว า 100,000 ตั ว
ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือ ภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่วโลก

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

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น ภัตตาคาร BOON TONG KEE ขาวมันไกชื่อดัง
ระดับ5 ดาว
ชมการแสดงโชวแสง สี เสียงและน้ํา ที่ใหญที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อวา Wonder
Full Light การแสดงนี้ จัด ขึ้ น ที่ ล าน Promenade หน า Marina Bay Sandsเป น ลานที่ นั่ งหั น หน า ออก
ทางอาว Marina

นําทานเขาสูที่พัก Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรือเทียบเทา 3*
วันที่หก

เมอรไลออน – Garden by The Bay – วัดพระเขี้ยวแกว ยานไชนาทาวน – ช็อปปง
ถนนออรชารด – สนามบิน (B/L/-)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําทาน ชมเมืองสิงคโปร ซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชม
ถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถ ถายรูปคูกับ
เมอรไลออน
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร
โดยรูปปนครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา
มี
ทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปน“โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเดน
ดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน ผานชม “Old Parliament House”
อาคารรัฐสภาเกา ซึ่งในอดีตเปนที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร ปจจุบันเปนจุดรวมของ
ศิลปะ ดนตรี การเตนรํา การแสดงตลก มีทัศนียภาพที่สายงาม และเก็บภาพความ
ประทับใจกับ “Elephant Statue” รูปปนชางสําริดเปนของขวัญจากพระจุลจอมเกลา
ร.5 ของไทย ซึ่งไดมอบใหในป 1871 เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร
เมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก
จากนั้นแหลงทองเที่ยวแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร GARDEN BY THE BAY
อิสระใหทานไดชมการจัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ
และ เป น ศู น ย ก ลางการพั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งแห ง ชาติ ข อง Marina Bay บริ ห ารโดย
คณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ Super tree คูที่มี
ความสูงเขาดวยกัน มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร บนยอดของ
Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมรวมคาขึ้นลิฟต
สําหรับ Super Tree 8 SGD)
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ไมรวมคาเขาทั้ง 2 โดม
หากตองการชม คาเขาชมโดมละ 28 SGD (700 บาท)/ทาน ** โปรดแจงกอนเดินทาง **
FLOWERS DOME

CLOUD FOREST

Flower Dome จะเปนที่จัดแสดงพรรณไมจากเขครอน
ชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน มีตนไมดัดยักษและปาลมขวด
มากมายใหเราไดถายรูป รวมถึงมีสวนจิ๋วนารักๆ ใหเราดู
อีกดวย เหมาะแกการไปนั่งอานหนังสือ นั่งเลนชิลๆ
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใหอากาศเย็นสบาย และ
มีกลิ่นหอมๆ ของดอกไมและตนไมฟุงกระจายไปทั้งโดม

เที่ยง
บาย

19.00 น.
22.00 น.
23.30 น.

Cloud Forest จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ พรอมดวย
พันธุพืชและพันธุไมในเขตปาดิบชื้นมากมาย ในโดมจะ
ออกแบบเปนทางเดิน โดยเราจะเดินขึ้นลิฟตไปชั้น
บนสุดแลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เปนปาหมอก
สวยงามมาก

นําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน ชมวัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สราง
ขึ้นเพื่อเปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว ของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงนี้สราง สถาปตยกรรม
สมั ยราชวงศ ถัง วางศิ ล าฤกษ เมื่อ วัน ที่ 1มีน าคม 2005 ค าใช จายในการก อสรางทั้ งหมดราว 62 ล าน
เหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเปนหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เปน
พิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เปนที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองค
เจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปนวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม พรอมเดินเลนชอปปง ซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานชอปปงยานถนนออรชารด
สินคาแบรนดเนม รุนใหมลาสุด จะถูกนํามาวางขายตามหางสรรพสินคา ที่ตั้งอยูบนถนนสายนี้
เปนแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ ตองมาผานที่ ทาเรือของสิงคโปรนี้
เสมอ ถนนออรช ารด จั ด ได วาเป น แหล งช็ อ ปป งระดั บ โลก เพราะวามี ศู น ย การค า รานค า และ
โรงแรมชั้ น ดี ม ากมายตั้ ง อยู เรีย งราย สองฝ งถนน อาทิ เช น ห า ง TAKASHIMAYA, ISETAN,
TANG และอื่นๆอีกมากมาย

ไดเวลาสมควรเดินทางสูสนามบินชางกี
ออกเดินทางสูสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR868
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

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

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
ราคาผูใหญทาน
ละ

จอยแลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

21,999.21,999.21,999.21,999.21,999.-

-3,800.-

7,500.-

-3,800.-

7,500.-

-3,800.-

7,500.-

-3,800.-

7,500.-

-3,800.-

7,500.-

6-11 DEC 2018

วันหยุดยาว

21,999.-

-3,800.-

7,500.-

19-24 DEC 2018

21,999.-

-3,800.-

7,500.-

29 DEC – 3 JAN 2019

22,999.-

-3,800.-

7,500.-

Flight

วันเดินทาง

SL702

25-30 JUL 2018

0745-0915

8-13 AUG 2018

/////

20-25 SEP 2018

TR868

10-15 OCT 2018

2200-2330

18-23 OCT 2018

วันหยุดปใหม

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)

มีเตียงลด 1,000 บาท

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

ราคา 3,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
อัตรานี้รวม








คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ // สิงคโปร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 5 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม







คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 800 บาท ตลอดทริป + คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เอกสารที่ใชในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา มัดจํา
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 เพราะคาใชจา ยทุกอยาง 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 การไมรบ
ั ประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

ั ผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน
 บริษัทฯไมรบ

ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
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การ

