เดินทางโดยสายการบินไทย (TG)

กําหนดการเดินทาง 20 - 23 กรกฎาคม 2556 ราคา 20,900 บาท เท่านั้น
วันแรกของการเดินทาง (1)

กรุงเทพฯ-สิงคโปร – มารินา เบย แซนด

13.50 น.

พรอมคณะ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร D สายการ
บินไทย เจาหนาที่ของบริษทั ฯ คอยใหการตอนรับดูแลดานเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู เกาะสิงคโปร โดยสายการบินไทยเทีย่ วบินที่ TG407 (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง

17.05 น.

บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
(เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ถึงทาอากาศยานชางอี ประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขา

เย็น

เมือง นําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเปนระเบียบเรียบรอยสะอาดสะอานจน
หลายๆ ทานตองทึ่ง ชมแหลงทองเที่ยวลาสุดของสิงคโปร มารินา เบย แซนด ที่รัฐบาลสิงค โปรพัฒนา
รวมกับลาสเวกัสแซนด ดอรเปอรเรชั่น เนรมิตอาวมารินาใหเปนแหลงทองเที่ยวใหม โดยนําเอาโรงแรมที่
มีหองพักสุดหรูกวา 2,560 หอง ภายในโรงแรมมีคาสิโนที่ใหญเปนอันดับ2 ของโลก สามารถจุคนไดราว
15,000 คน มีโตะเกมสตางๆ 500 โตะ ตูสล็อต 1,500 ตู หางสรรพสินคาที่รวมแบรนด จากทั่วโลก โรง
ละคร และศูนยการประชุมมาไวดวยกันภายใตอาคารที่มีลักษณะคลายกองไพ 3 กอง และมีเรือขนาดใหญ
วางซอนดานบนอีกชั้นหนึ่ง อิสระใหทานชมความยิ่งใหญ อลังการของมารินาเบยแซนดตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
ที่พัก WINDSOR HOTEL SINGAPORE หรือเทียบเทา

11.30 น.

วันที่สองของการเดินทาง (2)
ชมเมือง – ยูนิเวอรแซลสตูดิโอ – ชอบปงออรชารด – ยะโฮรบาหรู
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานสักการะองคเจาแมกวนอิมพันมือ ณ วัดเจาแมกวนอิม และใกลกันก็เปน วัดแขก ซึ่งมีศิลปกรรม
การตกแตงที่สวยงาม มีเวลาใหทานถายรูปและเยี่ยมชมดานใน นําทานนมัสการ พระเขี้ยวแกว โดยวัด
จะสรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถังและศิลปะแบบบุโรพุทโธ ซึ่งจะเปนที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุสวนพระทันตของพระพุทธเจา จากนั้นนําทานชมถนนอลิซาเบธวอลค ซึ่งเปนจุดชมวิวริมแมน้ํา
สิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสิงคโปร โดยรูปปนครึ่งสิงโต ครึ่ง
ปลานี้หันหนาออกทางอาวมารินา มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากดานหลังเปนโรงละครเอสเพลนนาท

ซึ่งโดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทุเรียน จากนั้นนําทานเดินทางสูโลกเหนือจินตนาการ
ไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก ใหทานไดพบกับการแสดง
สุด ตระการตาและความสุข สนุ กไมรูจ บในที่เดี ย วที่ ๆ
คุ ณ และครอบครั วจะได พบและสั มผั สกั บ
ประสบการณใหม ที่โลกยังตองตะลึง เปดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแซล สตูดิโอ!! ที่แรกและที่เดียวใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต กับเครื่องเลน 24 ชนิดโดย 18 ชนิด เปนเครื่องเลนที่ออกแบบใหมหรือ
ดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ!!!แบงออกเปน 7 โซน ไดแก
เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคูทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก ดวยระดับความสูง 42.5 เมตรโดย
จําลองจากซีรี่ยชื่อดังแบทเทิลสตาร กาแล็กติกาซึ่งผูเลนสามารถเลือกไดวาจะเปนฝายมนุษยหรือฝายวาย
รายไซลอน กอนลงมือฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสียวของแตละฝาย
โซนอียิปตโบราณ พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มีความเร็วสูง และความนากลัวของเหลาวิญญาณมัมมี่จะ
คืบคลานในทามกลางความมืด มาทําใหคุณขนลุกซู! โดยไมรูตัว
โซนเดอะ ลอสตเวิลด หรือดินแดนจุลสิคปารคที่พายอนอดีตกลับไปสูยุคดึกดําบรรพหากใครลวงล้ําเขา
เขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคุณทันที เทานั้นยังไมพอ คุณยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยง
ตายของเหลาสตันทไดที่วอเตอรเวิลด !!
โซนมาดากัสการ สนุกแบบชิว ชิว ดวยการลองเรือชมธรรมชาติไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร
การตูนเรื่องมาดากัสการ ที่คอยตอนรับคุณเขาสูปาทึบแหงนี้
โซนนิวยอรก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอรกเมืองที่ใหญและเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ
บรรยากาศแหงการสรางภาพยนตรการแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟค ในการแสดงโชวชุดพิเศษไลท!คาเมรา!
แอคชั่น!สรางโดย สตีเวน สปลเบิรก
โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตลบรอดเวยและการตอนรับจากเหลาเซเลบริตี้ที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ทองถนนแหงนี้ โซนฟาร ฟาร อเวย ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ฟาร อเวยพรอมทั้งชมภาพยนตร
3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไมเคยไดสัมผัสมากอนนอกจากที่นี้เทานั้น ยังมีมุมลดความหฤหรรษมาที่กิจกรรม
เบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ชอปกับรานอาหาร บาร คลับที่รอเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
รวมถึงรานชอปปง รานแบรนดเนมและคอนเซ็ปตสโตรบนเสนทางเฟสทีฟวอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สุด
ของรีสอรท เวิลด เซ็นโตซา เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยว
ชม อยูดานนอกของยูนิเวอรแซล เพียงกาวเขาสูบันไดเลื่อนแชมเบอร ออฟ เทรดเชอร ก็จะไดพบความ
งดงามแบบดิ จิ ต อลพาโนรามาจากประติ ม ากรรมละลานตา พบกั น กับ เดอะซีเ คร็ ด
การ เ ดนท
สวนสาธารณะที่รายลอมไปดวยกําแพงน้ํา ชมการแสดงของกลุมสาวปอปแดนซ เดอะแมกซิม ดอล ซึ่งจะ
นําความมันสที่ผสมผสานเสนหของเซี้ยงไฮ และ ลาสเวกัส มาสูคุณใหคุณไดเพลิดเพลินกับการเยี่ยมชม
คาสิโนแหงแรกของประเทศสิงคโปร!!! (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการ
ทองเที่ยว) ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย นําทานชอปปงที่หางสรรพสินคาชั้นนําที่
ถนนออรชารด อาทิเชน หาง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย (อิสระอาหารค่ํา
เพื่อความสะดวกในการชอปปง) จากนั้นอําลาประเทศสิงคโปร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง เพื่อเดินทาง
สูประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางผาน เมืองยะโฮรบารู ประตูของภาคใตสูคาบสมุทรมาเลเซียจุดเชื่อมตอ
กับประเทศสิงคโปร เดินทางสู รัฐยะโฮรบาหรู
ที่พัก GRAND SENTOSA HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง (3)

ยะโฮรบาหรู – มะละกา – ปุตตาจายา – เก็นติ้ง

เชา

เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองเกา มะละกา “เมืองมรดกโลก”นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเชีย ซึ่งเคยเปนเมือง
หลวงและเมืองทา อันเกาแก (ชองแคบมะละกานักเดินเรือทั่วโลกทั้งอดีตและปจจุบันที่รูจักกันเปนอยางดี)
นครที่ผสมผสานระหวางโปรตุเกส, ชาวดัช, อังกฤษ, จีน ทําใหมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและ
สถาปตยกรรม อาคารสแตดหุย เปนอาคารดัชทที่เกาแกที่สุดในตะวันออก ที่สรางขึ้นอยางประณีตงดงาม
ชมน้ําพุควีนวิคตอเรีย ซึ่งสรางถวายแดสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรียแหงอังกฤษ ชมโบสถเซนตพอล สราง
ขึ้นโดยกัปตันดอรเต โคเอลโฮ ชาวโปรตุเกส แตภายหลังถูกชาวดัทชเปลี่ยนไปเปนสถานฝงศพของผูมี
เกียรติและผูกลาหาญ ปอมปนเอฟาโมซา ปอมปราการของชาวโปรตุเกส เพื่อปองกันการบุกรุกของศัตรูที่ยัง
หลงเหลืออยูในปจจุบัน ผานชมบานเมืองที่เกาแกและชีวิตความเปนอยูของชนพื้นเมือง จากนั้นนําทาน
เดินทางสู เมืองปุตตาจายา
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําทานแวะชมความยิ่งใหญอลังการของเมืองใหม ปุตราจายา ที่ทาน ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด เนรมิตให
เปนเมืองแหงความทันสมัย สะดวกสบายแหงอนาคต และเปนเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศนอันกวางไกลของ
อดีตผูนําที่ยิ่งใหญแหงมาเลเซียผูนี้ ชมอาคารกระทรวงตางๆ อาคารรัฐสภา พรอมฟงคําบรรยาย ใหทาน
ถายรูปเก็บไวเปนที่ระลึกที่บริเวณหนามัสยิดสีชมพูงดงามยิ่ง เปนสถาปตยกรรมที่แปลกใหม ทานเดิน
ทางสู เก็นติ้งไฮแลนด เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล
6,000 ฟต นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาเสนทางทีย่ าวที่สุดในเอเชียอาคเนย และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทาง
จากสถานีกระเชาถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางไมถึง 15 นาที นําทานเขาสูที่พัก FIRST
WORLD HOLTEL หรือเทียบเทา (ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม จะมี 2 เตียงสําหรับ กรณีพัก
3 ทานตอหอง) (อิสระอาหารเย็นเพื่อสะดวกตอการเที่ยวชมเก็นติ้ง)เชิญทานเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยง
โชคซึ่งเปด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมายอาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ **สุภาพบุรุษควร
สวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาคาสิโน

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เชา

ยะโฮรบาหรู – มะละกา – ปุตตาจายา – เก็นติ้ง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม กรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน
ซึ่งเปนแหลงแรดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนําทานแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย
แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
บริเวณนั้นเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของ
สมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทาง
ราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกา สแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซีย ไดฉลองเอกราช พน
จากประเทศในเครืองจักรภพ จากนั้นผานชม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (Muzium Negara) อาคารอัน
ใหญโตโออา ตั้งตระหงานอยูริม Taman Tasik Perdana หรือสวนทะเลสาบของกัวลาลัมเปอร เปน
พิพิธภัณฑหลักของประเทศ ซึ่งมีการออกแบบใหสอดคลองกับสถาปตยกรรมมาเลยแบบดั้งเดิม ในบริเวณ
ทางเขาของอาคาร มีความใหญโตงดงาม เปนทางเดินเปดโลงกวางเขาสูสวนจัดแสดงสมบัติ และเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะและหัตถกรรม อาวุธและเงินตรา นอกจากนี้ยังมีจัดแสดง

20.55 น.

เกี่ยวกับอาชีพเศรษฐกิจ เชน การปลูกยาง และการทําเหมือง รวมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับดอกไม และสัตว
พื้ น เมื อ ง สํ า หรั บ บริ เ วณด า นนอก เป น ส ว นจั ด แสดงยานพาหนะสมั ย ก อ น รถในสมั ย วิ น เทจ และ
แบบจําลองของพระราชวังมาเลยโบราณ จากนั้นนําทานเลือกซื้อของฝากสินคาพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อของ
มาเลเซีย เลือกซื้อชอคโกแลต และเยี่ยม ชมรานดิวตี้ฟรี อิสระใหทานได ชอปปงยานการคาชั้นนําเพื่อซื้อ
ของฝากของที่ระลึก ที่ หางซูเรีย ไดเวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย
เพื่อสะดวกในการชอปปง) จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 418 (ใชเวลาเดินทาง ประมาณ 2.10 ชั่วโมง
มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

22.05 น.

เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจไปแสนนาน
***************************

อัตราคาบริการ
20 - 23 ก.ค. 2556

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักเดี่ยวเพิ่ม
( หองละ 2 ทาน)
(ไมเสริมเตียง)
(เสริมเตียง)
25,900.-

24,900.-

23,900.-

5,500.-

หมายเหตุ *** หากจํานวนผูเดินทางไมถึง 20 ทาน ทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง ***
*** โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง ***
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป–กลับชั้นประหยัดตามเสนทางที่ระบุ / คาภาษีน้ํามัน ประกันภัยทางอากาศ และคาภาษีสนามบินทุก
แหงที่มีตามรายการที่ระบุ /คาโรงแรมทีพ่ ักตามรายการที่ระบุ (พักหองละ 2 ทานตอหนึ่งหอง)/ คาอาหารและเครื่องดื่ม
ตามรายการระบุ / คารถและคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอํานวยความสะดวกแกทา นตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบตั ิเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 500,000 บาทและคาประกันชีวิต 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไมรวม
 คาน้าํ หนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจา ยสวนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, คาโทรศัพท คาซักรีด
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 สําหรับราคานีบ้ ริษัท ฯ จะไมรวมคาภาษีทองเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีตองการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
 คาทิปไกดทองถิ่น และพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 5 SGD/ทาน/วัน
 ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความเหมาะสมและการบริการ
การจองและชําระเงิน ชําระคามัดจําทานละ10,000 บาท ในวันจองทัวร พรอมชําระสวนที่เหลือภายใน 14 วันกอนเดินทาง
ไมเชนนั้นทางบริษัทฯจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิก
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันไมเก็บคาใชจาย ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน 45 วัน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 - 29 วันหักคามัดจํา 10,000 บาท
ชวงเทศกาลสงกรานตและปใหมเปน 30 – 44 วัน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 4 - 7 วันหักคาใชจาย 75% ของราคาทัวร ชวงเทศกาลเปนสงกรานตและปใหม 15– 19 วัน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 2 - 3 วันคิดคาใชจาย 100% ของราคาทัวร
 ผูที่ไมสามารถเดินทางเขา – ออกเมืองไดไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศ หรือใชเอกสารปลอมในการเดินทาง
ไมคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

