กําหนดเดินทาง 11 – 14 / 19 – 22 ก.ค. 2556
วันแรกของการเดินทาง

เดินทางโดยสายการบินอียิปตแอร (MS)

กรุงเทพฯ – มาเลเซีย- FIRST WORLD HOLTEL

 ( - / - / เย็น )

12.30 น. คณะผูเดินทางพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอร Q สายการบินอียิปต เจาหนาที่บริษัทฯ คอย
บริการตอนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง
15.00 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอรโดยเครื่องบินของสายการบินอียิปตแอร เที่ยวบินที่ MS 960
18.20 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร ( เวลาเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) นําทานผานการ
ตรวจเช็คเอกสารเขาเมือง จากนั้นมัคคุเทศกทองถิ่นรอรับทาน
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
นําทานเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด เมืองตากอากาศ สถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล 6,000 ฟต ขึ้นกระ เชาไฟ
ฟาเสนทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย และเร็วที่สุดในโลกโดยระยะทางจากสถานีกระเชาถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง
ไมถึง 15 นาที นําทานเขาที่พัก FIRST WORLD HOLTELหรือเทียบเทา (ที่พักบนเก็นติ้ง ไมมีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสําหรับกรณี
พัก 3 ทานตอหอง) เชิญทานเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล
แบล็คเจ็ต ฯ** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุ ต่ํากวา 21 ป หามเขาคาสิโน

วันที่สองของการเดินทาง อิสระเครื่องเลนนานาชนิด – ปุตราจายา – มะละกา – ยะโฮบารรู
เชา

เที่ยง

ค่ํา

 (เชา /เทีย่ ง /เย็น )

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
เชิญทานสนุกกับสวนสนุกกลางแจงซึ่งมีเครื่องเลนนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เชน ชมโชวระดับโลกที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนใหความ
เพลิดเพลิน, ชอปปง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park
(หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเลนเพิ่มอีกทานละ 600 บาท)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3) เมนู บะกุดเตกระดูกหมูตุนยาจีนอันลือชื่อ
นําทานแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญอลังการของเมืองใหม ปุตราจายา ที่ทาน ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด เนรมิตใหเปนเมือง
แหงความทันสมัย และสะดวกสบายแหงอนาคต และเปนเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศนอันกวางไกลของอดีตผูนําที่
ยิ่งใหญแหงมาเลเซียผูนี้ ชมอาคารกระทรวงตางๆ อาคารรัฐสภา พรอมฟงคําบรรยาย ใหทานถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึก
ที่บริเวณหนามัสยิดสีชมพู งดงามยิ่ง ซึ่งเปนสถาปตยกรรมที่แปลกใหม นําทานเที่ยวชมเมืองเกา มะละกา “เมือง
มรดกโลก”นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเชีย ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงและเมืองทา อันเกาแก (ชองแคบมะละกานัก
เดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปจจุบันที่รูจักกันเปนอยางดี) นครที่ผสมผสานระหวางโปรตุเกส, ชาวดัช, อังกฤษ, จีน ทําใหมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม อาคารสแตดหุย เปนอาคารดัชทที่เกาแกที่สุดในตะวันออก ที่สรางขึ้นอยางประณีต
งดงาม โบสถคริสต ชมน้ําพุควีนวิคตรอเรีย ซึ่งสรางถวายแดสมเด็จพระนางเจาวิคตรอเรียแหงอังกฤษ ชมโบสถเซนตพอล สรางขึ้นโดย
กัปตันดอรเต โคเอลโฮ ชาวโปรตุเกส แตภายหลังถูกชาวดัทชเปลี่ยนไปเปนสถานฝงศพของผูมีเกียรติและผูกลาหาญ ปอมปนเอฟาโมซา
ปอมปราการของชาวโปรตุเกส เพื่อปองกันการบุกรุกของศัตรูที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน ผานชมบานเมืองที่เกาแกและชีวิตความ
เปนอยูของชนพื้นเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองยะโฮบารรู
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)

นําทานเขาสูที่พักโรงแรม New York Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง ยะโฮบารรู-วัดพระเขี้ยวแกว-เมอรไลออน-ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ

 (เชา / - / - )

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
จากนั้นนําทานผานดานผานเขาประเทศสิงคโปร (ใชเวลาผานดานประมาณ 1 ชั่วโมง) ชมเมืองสิงคโปร ซึ่ง
ลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริม
แมน้ําสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโต
ครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปนโรงละครเอสเพลน
นาท ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน จากนั้นนําทานสู ไชนาทาวน เพื่อ นมัสการ
พระเขี้ยวแกว ในวัดซึ่งสรางตามแบบสถาปตกรรมสมัยราชวงศถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ นําทานแวะเลือก
ซื้อน้ําหอมและของที่ระลึกที่ราน Duty Free
(อิสระอาหารกลางวันเพื่อสะดวกในการทองเที่ยว ) จากนั้นนําทานสูโลกเหนือ
จินตนาการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิง ระดับโลก ใหทานพบ
กับการแสดงสุดตระการตา และความสุข สนุกไมรูจบในที่เดียว ที่ๆ คุณ และครอบครัว จะไดพบ
และสัมผัสกับประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ ที่
แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สนุกกับเครื่องเลน 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เปน
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ แบงออกเปน 7 โซน ไดแก เมืองไซไฟ
ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตร โดย
จําลอง จากซีรี่ยชื่อดัง แบทเทิลสตาร กาแล็กติกา ซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษยหรือฝายวายรายไซลอน กอนลงมือฟาด
ฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย โซนอียิปตโบราณ พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลา
วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว โซนเดอะ ลอสตเวิลด หรือดินแดนจุลสิคปารคที่พา
ยอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพ หากใครลวงล้ําเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับ
การแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตายของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวิลด โซนมาดากัสการ (ยังไมเปดใหบริการ) สนุกแบบชิว ชิว ดวยการ
ลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตรการตูนเรื่อง มาดากัสการ อาทิเชน อเล็กซ , มารตี้, เมลแมน , กลอเลีย ที
คอยตอนรับคุณ เขาสูปาทึบแหงนี้ โซนนิวยอรก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรก เมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ
บรรยากาศแหงการสรางภาพยนตร การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษ ไลท! คาเมรา! แอคชั่น! สรางโดย สตีเวน สป
ลเบิรก โซนฮอลลีวูด พบกับ โรงละครสไตลบรอดเวย และการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้ โซน
ฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร ฟาร อเวย พรอมทั้งชม ภาพยนตร 3มิติ เรื่อง เชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอน
นอกจากที่นี้เทานั้น นอกจากนี้ ยังมีมุม ลดความหฤหรรษมาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอป กับรานอาหาร บาร คลับ ที่รอ
เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนม และคอนเซ็ปตสโตร บนเสนทาง เฟสทีฟวอลค ถนน
สายที่โดดเดนที่สุดของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา เพลิดเพลินกันการเยี่ยมชม คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร (เที่ยวชมตาม
อัธยาศัย) โซนนี้อยูดานนอกยูนิเวอรแซลไดเวลาคณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย (กรุณาตรงตอเวลา ) จากนั้นใหทานได ชอปปงอิสระ
ตามอัธยาศัย ตามหางสรรพสินคาชั้นนําที่ ถนนออรชารด อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย
(อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกในการชอปปง) จากนั้นอําลาประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเดินทางสูประเทศ
มาเลเซีย โดยเดินทางผาน เมืองยะโฮรบารู ประตูของภาคใตสูคาบสมุทรมาเลเซียจุดเชื่อมตอกับประเทศสิงคโปร เดินทางสู รัฐยะโฮร
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม New York Hotel หรือเทียบเทา
บารู (ใชเวลาประมาณ 1 ชม.)

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

ยะโฮบารรู– ซิตี้ทัวรมาเลเซีย -ชอปปงหางซูเรีย-กรุงเทพฯ

 (เชา /เที่ยง/- )

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้น ชมเมืองยะโฮรบารู ชมชีวิต ความเปนอยูของชาวมุสลิม ผานชมมัสยิดสุลตาน อาบูบาคา มัสยิดนี้สรางเสร็จเมื่อ ป 1900อายุ
กวา100 ป ใชเวลาสรางนานถึง 8 ป ดานในตกแตงอยางสวยงาม นําทานสู ปุตาจายา ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
นําทาน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน ซึ่งเปนแหลงแรดีบุกชั้นดีของ
โลก จากนั้นนําทานแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ
การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเปนสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธิบดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรง
ขามกับ เมอรเดกา สแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซีย ไดฉลองเอกราช พนจากประเทศในเครือจักรภพ จากนั้นผานชม
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (Museum Negara) อาคารอันใหญโตโออา ตั้งตระหงานอยูริม Taman Tasik Perdana หรือสวนทะเลสาบ
ของกัวลาลัมเปอร เปนพิพิธภัณฑหลักของประเทศ ซึ่งมีการออกแบบใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมมาเลยแบบดั้งเดิม ในบริเวณ
ทางเข าของอาคาร มีค วามใหญโตงดงาม เปนทางเดิ นเป ดโลง กวางเข าสู สว นจัด แสดงสมบั ติ และเรื่ อ งราวทางประวัติ ศ าสตร
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะและหัตถกรรม อาวุธและเงินตรา นอกจากนี้ยังมีจัดแสดงเกี่ยวกับอาชีพเศรษฐกิจ เชน การปลูกยาง และการ
ทําเหมือง รวมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับดอกไม และสัตวพื้นเมือง สําหรับบริเวณดานนอก เปนสวนจัดแสดงยานพาหนะสมัยกอน รถใน
สมัยวินเทจ และแบบจําลองของพระราชวังมาเลยโบราณ จากนั้นนําทานเลือกซื้อของฝากสินคาพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของมาเลเซีย เลือก
ซื้อชอคโกแลต และเยี่ยม ชมรานดิวตี้ฟรี อิสระใหทานได ชอปปงยานการคาชั้นนําเพื่อซื้อของฝากของที่ระลึก ที่ หางซูเรีย ไดเวลา
อันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการชอปปง) จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน
22.00 น. ออกเดินทางสู สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินอียิปต เที่ยวบินที่ MS961
23.15 น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***************** ขอบพระคุณที่ใชบริการ *********************
วันที่เดินทาง

ผูใหญ
พักหองคู

1 ผูใหญ

11–14 ก.ค. 2556
19–22 ก.ค. 2556

18,900
19,900

18,900
19,900

เด็กอายุต่ํากวา 11 ป พักรวมกับผูใหญ
มีเตียง+2 ผูใหญ
ไมมีเตียง+2 ผูใหญ

17,900
18,900

16,900
17,900

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

5,500
5,500

กําหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได และบริษัทฯไมรับผิดชอบตอความลาชาหรือบริการที่บกพรองของสายการบิน
**กรณีผูเดินทาง ไมถึง 15 ทาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมมีหัวหนาทัวร รวมเดินทาง แตมีไกดทองถิ่นรอรับ**
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาระวางกระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 20 ก.ก.
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่ระบุตามรายการ  คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว
 คาพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตางๆ ดังระบุ  คาอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลทานละ 500,000 บาท( เงื่อนไขตามกรมธรรม)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คากระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , คาโทรศัพททางไกล, คามินิบารในหองพัก , คาซัก รีด
 คาวีซา กรณีพาสปอรตตางชาติ  คาทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขับรถ (10 เหรียญ/คน/วัน)
เงื่อนไขการใหบริการ
มัดจําทานละ 5,000.- บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน
การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000.- บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-45 วัน
เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ไมอาจขอคืนเงินได จะไมมีการคืนเงิน หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบินนั้นๆ
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
และจากการปรับขึ้นคาน้ํามัน ของสายการบิน
 รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
 การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
 บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน ความลาชา
การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แตยงั คงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและ ความสุขในการทองเที่ยว

