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เทีย่วไฮไลทท์ ัง้ 2 ประเทศ  หาดใหญ ่ ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด ์  

เก็นติง้ ไฮแลนด ์ กัวลาลัมเปอร ์ มะละกา  ยะโฮบาร ู สงิคโปร ์ เกาะเซ็นโตซา่  

ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  ชมเมอืงสงิคโปร ์ ชอ็ปป้ิง  กลับจากสงิคโปร ์

 

 

 

 บนิเขา้ทีห่าดใหญ ่/ บนิออกจากสงิคโปร ์(ไมย่อ้นทาง) 

 สมัผสัอากาศบรสิุทธ ิ ์“ปีนงัฮลิล”์ 

 ชมเมอืงในหมอก “เก็นต ิง้ไฮแลนด”์ 

 ชมิสุกีเ้ห็ดเลศิรส เมอืงคาเมรอ่น ไฮแลนด ์

 สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาตอินัสดชืน่ทีค่าเมรอ่นไฮแลนด ์

 ดชัสส์แควร ์@ มะละกา เมอืงมรดกโลก 

 ตะลุยโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่บตัร) 

พเิศษ ! ล ิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 

ชมโรงแรมและคาสโินหรู MARINA BAYS SAND 

 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3-4*  ปีนงั 1 คนื /คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื 

/  เก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื / ยะโฮว ์1 คนื / สงิคโปร ์1 คนื 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!!  

วนัแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 

04.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท์ี ่11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.45 น. เหนิฟ้าสูอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL702 

09.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าทุกท่านผ่านพธิีการการตรวจคนเขา้เมืองที่ ด่านตรวจคนเขา้เมืองสะเดา หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยีน าท่านเดนิทางสู ่วัดเค็ก ลก ซ ีหรือ

เจดยีห์มื่นพระ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิที่ วดัเขาเต่า ชมเจดยีห์มื่นพระ ซึง่เป็นวดัที่มีสถาปัตยกรรมของ 

สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง  

หลงัจากนัน้น าท่านชม “วดัไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และน าชม “วัดธรรมกิาราม” 

ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าทีอ่ยู่ตรงขา้มกนั  

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central  หรอืเทยีบเทา่ 3* 
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วนัทีส่อง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู ่ ปีนงัฮลิล ์ (Penang Hill) (รวมค่าบตัร)  หรอือกีชือ่คอื บูกติ เบนดรีา (Bukit 

Bendera) ตัง้อยู่บนเนนิเขา สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดบันี้ จงึท าให ้

อากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยู่บนเขา จงึเป็นจุดชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิเลอ

ของเมอืงจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยังไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิ

อกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแห่งหนึง่ของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลบัซบัซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชมุชนเมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรก

คอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทุกระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งน้ี น าท่านไตร่ะดบัภูเขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่านชมทวิทัศนไ์ร่ชาทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา  

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็นแบบ STEAM BOAT  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั CAMERON HERITAGE หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัทีส่าม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (B/L/D)     

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม น า้ตกเลคอสิกนัดา ซึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนิต โดยชัน้สดุทา้ยที่ไหลลงสู่สระน ้ามคีวาม

สงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้

หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี 

อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สัมผัสกับความ

งดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึ้งปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ไรส่ตรอ

เบอรี ่ซ ึง่ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรอืซื้อผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรี่เป็น

ของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาท ิ

กหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่น
สมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก ขนาดไมเ่กนิ 
22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะ
น าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 
 

น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีสุ่ด
ในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิุทธิอ์ันหนาวเย็น 

(โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลมัเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริม่ลงมือตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรีสอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  



 

     

COMPLETELY MA-SIN (SL)                      Update: 02/01/2018                                        

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น  

 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรงุเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่ ี ่  วดัถ า้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ยะโฮว ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มอีุณหภูมิ

เฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ัง

กระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นคร

กัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถที่บรเิวณรา้นคา้

สนิคา้พื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋

เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมืองอโิปห ์ที่มีรสหอมกลม

กล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถ า้บา

ต ูเป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันได

ไปยังถ ้า ขา้งบนมรีูปปั้นของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมืองหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงที่ตัง้ขึน้ที่บรเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสัญลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนคร

กวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  

จากนัน้น าท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หาร

อาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะที่

สวยงาม  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ

มาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลต่าน อบัดลุ ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ 

เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสที่ร าลกึถงึวนัที่มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจักรภพ 

แวะถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS สญัลกัษณข์องเมอืงกวัลาลมัเปอร ์(ไม่รวมคา่ขึน้ตกึ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมืองหลวงแรก

และเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม 

 น าชมจตัุรสัดชัทส์แควร ์จุดศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลนัดาเขา้ยดึ

ครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของการท่องเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรุัสดตัชส์แควรต์ัง้อยู่บน

ถนนลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายุกวา่ 200 ปี มเีอกลกัษณ์

โดดเดน่ในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตวัอาคารและอฐิที่

ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวตัศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุ่นหลงัได ้

เรยีนรูเ้ท่านัน้ ในยุคทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งน้ีชือ่วา่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. 
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Paul เมือ่ชาวดตัชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีูปปั้นนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ี

ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทัง่เสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดร้บัการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์ห่งน้ีกอ่นจะน าสง่ตอ่ไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซา่ ในยุคลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถ่ายรูป

กบัเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวนัตก เมอืงแห่งประวตัศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี ้ 

อ าลาเมอืงมะละกา สูด่า่นยะโฮบารร์ ูเมอืงท่าหนา้ดา่นทีส่ าคญัตดิกบัประเทศสงิคโปร ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BERJAYA WATER FRONT หรอืเทยีบเทา่ 4* ทีย่ะโฮว ์

 

วนัทีห่า้ ยะโฮบารูห ์– สงิคโปร ์– UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) – มารนีา่เบยแ์ซนด ์ 

(B/-/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากน ัน้น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจกัรความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวมค่าบตัรอีกท่านละ 
1,750 บาท โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง เพือ่เตรยีมบตัร)  
***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนุกไม่รูจ้บในที่เดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสมัผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและที่เดยีวในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่

ออกแบบใหม่หรอืดดัแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดงัแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรือฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอย่างหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกบัเครือ่งเลน่เขย่าขวญัทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลวัของเหล่าวญิญาณมัมมีจ่ะ

คบืคลานในท่ามกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไม่รูต้วั  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รือดนิแดนจุลสคิปารค์ที่พายอ้นอดตีกลับไปสู่ยุคดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันที เท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกบัการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตนัทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์ มารต์ี,้ เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแห่ง

น้ีโซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และตื่นตาไปกับ
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บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ุดพิเศษไลท!์คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตวับน

ทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน้ี่เท่านัน้ นอกจากน้ียังมมีุม ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลบัทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทั่วทุก

มุมโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็นโตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแห่งแรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซือ้ Optional Tour S.E.A. Aquarium เป็นพพิธิภณัฑส์ตัวน์ า้เปิดใหมใ่หญ่

ทีสุ่ดในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถซือ้ สามารถซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

33 33 SSGGDD  หรอื 850 บาท / ทา่น หรอื 850 บาท / ทา่น ))    

 จัดอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้ าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า 800 สายพันธุ ์ รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบูรณข์องทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนกุ สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซ่า / เลน่คาสโิน / 

ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั  

ระดบั5 ดาว 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ที่ใหญ่ที่สดุใน South East Asia กบัการแสดงทีม่ีชือ่วา่ Wonder 

Full Light การแสดงน้ี จัดขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานที่น่ังหันหนา้ออก

ทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Quality Hotel // Hotel RE // Ibis Novena หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัทีห่ก เมอรไ์ลออ้น – Garden by The Bay – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ช็อปป้ิง

ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ  (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
จากนัน้น าท่าน ชมเมอืงสงิคโปร ์ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาว่าการเมอืง ชม
ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์ ท่านสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ โดยรูปปั้นครึง่สงิโตครึง่ปลาน้ีหันหนา้ออกทางอา่ว
มารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลงัเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament 

House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจุบันเป็นจุด
รวมของศลิปะ ดนตร ี การเตน้ร า การแสดงตลก มทีัศนียภาพทีส่ายงาม และเก็บภาพ
ความประทับใจกบั “Elephant Statue” รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระ

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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จุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบัประเทศสงิคโปรเ์มือ่
ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 
จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สุดบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้่านไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลาง
การพัฒนาอย่างตอ่เน่ืองแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์
นอกจากน้ียังมีทางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คู่ทีม่ีความสูงเขา้ดว้ยกนั มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ี่มา

เยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD) 

 

ไมร่วมคา่เขา้ท ัง้ 2 โดม  

หากตอ้งการชม คา่เขา้ชมโดมละ 28 SGD (700 บาท)/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ัดแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนียน มตีน้ไมด้ดัยักษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้่ายรูป รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ 

เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ่ พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้

บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอก

สวยงามมาก 

 

น าทา่นเดนิทางสู่ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วดัพระพุทธศาสนาแห่งน้ีสรา้ง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศถ์ัง วางศลิาฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

เหรยีญสงิคโปร ์(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ลา่งเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิี   ชัน้ 2-3 เป็น

พพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้กัการะองค์

เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวดัแขกซึง่มีศลิปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซื้อ

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัประมาณ 1 ช.ม. 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหม่ล่าสุด จะถกูน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนสายนี้

เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้

เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมช ัน้ดมีากมายต ัง้อยู่เรยีงราย สองฝั่งถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   

19.00 น. ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี

22.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิดอนเมอืง โดยสายการบนิ SCOOT เทีย่วบนิที ่TR868 
23.30 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิดอนเมอืงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เคร ือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋ 
พกัเดีย่ว 

SL702 

0745-0915 

///// 

TR868 

2200-2330 

25-30 JUL 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

8-13 AUG 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

20-25 SEP 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

10-15 OCT 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

18-23 OCT 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

 6-11 DEC 2018 

วนัหยดุยาว 
21,999.- -3,800.- 7,500.- 

 
19-24 DEC 2018 21,999.- -3,800.- 7,500.- 

 29 DEC – 3 JAN 2019 

วนัหยดุปีใหม ่
22,999.- -3,800.- 7,500.- 

 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต า่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท  
พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

 

อตัรานีร้วม   

❖ คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
❖ คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

❖ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
❖ คา่ทีพ่ัก 5 คนืพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
❖ คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

❖ คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
❖ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
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อตัรานีไ้มร่วม   

❖ คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 800 บาท ตลอดทรปิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
❖ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
❖ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

❖ คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
❖ คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล ีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 
 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
❖ ตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ า

ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 
 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วนั เก็บคา่ใชจ้่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วนั เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
 

5. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 
6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
❖ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

❖ บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 

 


