รหัสทัวร์ :: NT-1
ทุกๆ วันหยุด ตลอดทังปี
้ หากท่านกาลังมองหารทัวร์ เพื่อ เที่ยวมาเลเซีย สิงคโปร์ เราในนามของเที่ยว
สนุกทัวร์ แอนด์แทรเวล หรื อ ติดตามราคาทัวร์ โปรโมชัน่ ของเราได้ ที่ www.ทัวร์ เกาะลังกาวี.com เราขายทัวร์
ทุกๆ เส้ นทางในราคาที่ถกู กว่าที่อื่นๆ ในขณะที่เป็ นโปรแกรมทัวร์ เดียวกัน อาหาร และที่พกั เหมือนกัน ดังนัน้
ท่าน และคณะ จะไปเที่ยวที่ไหน ไหน ก็เข้ าเว็บนี ้ได้ เลยครับ www.ทัวร์ เกาะลังกาวี.com
สาหรับโปรแกรมทัวร์ท่เี ราจะเสนอท่านต่อไปนี้ เป็ นโปรแกรมทัวร์สงิ คโปร์ มาเลเซีย เริม่ จากหาดใหญ่ ทุกๆ วันหยุดเรา
จะจัดโปรแกรมทัวร์น้ ี หรือ หากท่านต้องการเดินทางเป็ นกรุป๊ ส่วนตัวของท่าน ในช่วงวันหยุดยาว แนะนาให้ท่านติดต่อ
เข้ามาล่วงหน้ายาวๆ หน่ อยครับ
เราไม่ปฏิเสธว่า การที่ท่านจะซื้อทัวร์น้นั ท่านต้องเปรียบเทียบ หลายๆ บริษทั เพือ่ เลือกทัวร์ท่ที ่านถูกใจมากที่สุด
และราคาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด แต่หากท่านไปมาเลเซีย หรือ สิงคโปร์ เราคิดว่า เที่ยวสนุ กทัวร์คอื ตัวเลือกหนึ่ งที่
ท่านต้องพิจารณา เรายากให้ท่านดูเนื้ อหาข้างในโปรแกรมทัวร์ให้ชดั เช่น เรือ่ งอาหารกีม่ ้ อื โรงแรมพักที่ไหนบ้าง มีการ
เรียกเก็บทิปกับท่านหรือปล่าว แหล่งท่องเที่ยวที่ไปรวมค่าเข้าชม หรือยัง ? แล้วถ้าท่านจะต้องไปจ่ายเพิม่ ระหว่างการ
เดินทางจะแพงกว่า ทัวร์ท่รี วมทุกอย่างไปแล้ว หรือ ปล่าว ? (เพราะการไปเที่ยว คือ การไปหาความสุข และความสะบาย)
แหล่งท่ องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจในโปรแกรมทัวร์ นี้ คือ
ในประเทศสิงคโปร์ : เมอร์ ไลอ้ อน – เกาะเซ็นโตซ่ า - วัดพระเขีย้ วแก้ ว – ไชน่ าทาวน์ – มาริน่าเบแซน – ถนนออร์ ชาร์
ในประเทศมาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์ – ตึกปิ โตนัส – ปุตราจาย่ า
ก่ อนตัดสินใจซื้อทัวร์ ทุกครั้ง ท่ านต้ องเปรียบเทียบดูว่าข้ างในโปรแกรมทัวร์ เขารวมอะไรไว้ ให้ ท่านแล้ วบ้ าง และถ้ าเราต้ องไปจ่ ายเพิม่
บวก ลบ กันแล้ วทีไ่ หนจะถูกว่ า เช่ น อาหารมีกมี่ อื้ ค่ าเข้ าชมรวมอะไรแล้ วบ้ าง ค่ าทิปไกด์ รวมหรือยัง พักทีไ่ หน พักห้ องละกีท่ ่ าน มี
บริการเสริมระหว่ างการเดินทางหรือปล่ าว เช่ น นา้ หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้ า เป็ นต้ น ทีส่ าคัญทัวร์ ทที่ ่ านเลือกต้ องมีใบอนุญาตทีถ่ ูกต้ อง
ตามประเภททีเ่ ขานาเทีย่ ว

ทัวร์สงิ คโปร์ มาเลเซีย เจาะลึกประเทศสิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
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กาหนดการเดินทาง
วันที่เดินทาง
19 – 22 ก.พ. 59 (วันหยุดมาฆบูชา)
13 – 16 เม.ย. 59 (วันหยุดสงกรานต์)
29 เม.ย. -2 พ.ค.59 (วันหยุดวันแรงงาน)
5 – 8 พ.ค. 59 (วันหยุดวันฉัตรมงคล)

ราคาต่ อท่ าน
พักห้ อละ 2 ท่ าน

ราคาเด็ก 3-10 ขวบ
เป็ นคนที่ 3 ในห้ องไม่ เสริมเตียง

8,700 บาท
8,700 บาท
8,700 บาท
8,700 บาท

8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท
8,500 บาท

วันแรก
05.00 น.

หาดใหญ่-ด่านสะเดา-มาเลเซีย- เมืองใหม่ปตุ ราจาย่า – รัฐยะโอบารู
(--/เทีย่ ง/เย็น)
ทุกท่านพร้อมกัน ณ จุ ดนัดพบ เจ้าหน้ าที่ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่านจากนัน้ นําท่าน
ออกเดินทางสู่อ.สําเดา เพื่อเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย
06.00 น. ผ่านด่ านสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธ ี การตรวจคนเข้า
เมือง พิธ ี การทางศุลกากรของมาเลเซียทีด่ ่านบูกติ คายูอตี มั ้ ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหง
ปตั ตานี บัตเตอร์เวิรธ์ ไท้ผงิ อีโปร์ ตันหยงมาลิ ม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1
ชัวโมง)
่
เทีย่ ง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนัน้ เดินทางต่อ แวะเทีย่ ว ปุ ตราตราจาย่ า
PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซียทีน่ ําเอาหน่วยงานของ ราช การมารวมกันไว้ทเ่ี ดียวกัน ชม
มัสยิดสี ชมพูถ่ายรู ปเป็นทีร่ ะลึกกับ มัสยิดประจํารัฐแห่งใหม่ทาํ เนียบรัฐบาล บัทกึ ภาพทีส่ วยงามด้วย
ภูมปิ ระเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปตั ยกรรมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทีส่ วยงามหามูลค่ามิได้ จนได้ช่อื ว่า
"นครอุทยานนครปญั ญาชน"ถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึก

จากนัน้
คํ่า
พัก
วันทีส่ อง
06.00 น.

จากนัน้ เดินทางต่อสู่รฐั ยโฮบารูห์ เมืองใต้สุดของประเทศมาเลเซียติดกับประเทศสิงคโปร์ ซึง่ ประเทศ
มาเลเซียหมายไว้จะเป็นเมืองการค้าคู่ขนานกับประเทศสิงคโปร์
 บริการอาหารคํ่า ณ ร้านอาหาร (2) จากนัน้ เดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
พาคณะเข้าพัก  ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-มาริน่าเบแซน-สิงคโปร์ไฟร์เยอร์-การ์เด้นบายเดอะเบย์- ย่าน Clark Quay (B/L/D)
 บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
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08.00 น.

หลังจากนัน้ พาเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์เมืองแห่งความหลากหลายเตรียมพร้อมกับความตื่นตาตื่นใจ นํา
ท่านชม ถนนอลิซาเบธวอร์ค ซึ่ งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน
ั ้ ง่ สิงโต ครึง่ งปลานี้หนั หน้าออกทาง
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่ มีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปนครึ
อ่าวมารีน่า ซึง่ มีทศั นียภาพทีส่ วยงามมาก ๆ การออกแบบ The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความ
จริงและตํานาน ซึง่ มี หัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลา กําลังโต้คลื่น ส่วนของหัวนัน้ เป็นสัญญาลักษณ์
ของตํานานการค้นพบ สิงหปุระ หรือ เจ้าสิงโตในปจั จุบนั นัน้ เอบงครับ ตรงอ่าวมาริน่าเบย์น้ที ุกท่านจะได้
พบกับ ฉากหลังของตึก มาริน่าเบย์แซน แหล่งบันเทิง และตึกทีเ่ ป็นเอกลักษณ์อกั ทีห่ นึ่งของประเทศ
สิงคโปร์ และอีกมุมท่านก็จะได้ถ่ายรูปออกมาทีม่ รฉากหลังเป็น โรงละครเอสพานาส หรือ ทีค่ นไทย
เรียกว่าอาหารหนามทุเรียนของประเทศสิงคโปร์นนั ้ เองครับ

จากนัน้

พาคณะไปสัมผัสความอลังการของตึก มาริน่าเบย์แซน Marina Bay Sands Singapore ซึง่ ท่านสามารถ
เลือกช้อปปิ้ง ถ่ายรูป หรือจะเดินดูยา่ นธรกิจ คาสิโน และความบันเทิงต่างๆ ทีม่ อี ยูใ่ นคอมเพล็กแห่งใหม่
ของประเทศสิงคโปร์น้ี
ประชุมและศูนย์นิทรรศการขนาดใหญ่พร้อมด้วยห้องพักและห้องสวีท 2,560 ห้องนอกจากนี้ ยังมี
สถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจมากมายหลายแห่งทีพ่ ร้อมจะมอบความสุขให้แก่ลกู ค้า จากนัน้ นําท่านสู่ Duty
Free เพื่อให้ ท่านเลือกซือ้ นํ้าหอมคุณภาพดี ราคาถูก
นําท่านสู่สงิ คโปร์ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตัง้ อยูท่ ่ี อ่าวมาริน่า( Marina Bay) บนชัน้ ที่ สามของ
ห้างรีเทลเทอร์มนิ อล ( Retail Terminal) ทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหลายร้านบริเวณส่วนตรง
กลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติ แบบปา่ เขียวชอุ่ม ภายในห้างมีโรงภาพยนตร์ แบบกลางแจ้งอยูด่ ว้ ย
สิงคโปร์ ฟลายเออได้ช่อื ว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ ทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก

จากนัน้

ซึง่ มีความสูงถึง 165 เมตร เมือ่ ขึน้ ไปอยูบ่ นชิงช้า จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของถนน
ั ่ น้ํายวกว่า 210 เมตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ ได้แบบพาโนรามาวิว 360 องศา ชม
คนเดินริมฝงแม่
อ่าวมาริ น่ าอันเลื่องชื่อ ตึกสูงระฟ้า วิธรรมชาติ แบบปา่ เขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ (ไม่ รวมอยูใ่ น
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เทีย่ ง

บ่าย

จากนัน้
คํ่า

พัก
วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.

ค่าใช้จา่ ยทัวร์ ) ราคาท่านละ SG $ 33 /ประมาณ 800 บาท
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (ทัวร์ไม่เลีย้ ง)
ที่ Maxwell food ย่านไชน่าทาวน์ ซึง่ มีอาหารต่างๆ ให้เลือกทานมากมาย เช่น ข้าวมันไก่ บะหมี่ โจ๊ก
เป็นต้น และนําท่านสัมผัสสี สันทุกอย่างทีเ่ ป็นของจีน ชมวัดและพิพธิ ภัณฑ์ พระเขีย้ วแก้ว เพื่อสักการะ
พระบรมสารีรกิ ธาตุ และพระเขีย้ วแก้ววัดแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมี สถูปสร้าง
ขึน้ จากทองคําทีม่ ี ผูม้ ี จิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก. ตัวอาคารสร้างตามสถาปตั ยกรรมสมัย
ราชวงศ์ถงั ซึง่ เป็นยุคทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชัน้ ชมพิพธิ ภัณฑ์ และนิทรรศการเกีย่ วกับพุทธ
ศาสนาและชมพุทธรูปภายในพิพธิ ภัณฑ์
จากนัน้ นําท่านชม แหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เด้นบายเดอะเบย์ “ GARDEN
BY THE BAY “ (โซนนอกไม่ มีค่าใช้ จ่าย)ให้ ท่านได้ ชมการจัดสวนทีใ่ หญ่ ทีส่ ุดบนเกาะสิงคโปร์ ให้
ท่านได้ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ (หากต้องการเข้าชม Frower Dome ค่าตั ๋วยังไม่รวมท่านละ 520
บาท)

นําท่านสู่ ถนนออร์ชาร์ด เพื่อชมบรรยากาศและเลือก ช้อปปิ้งสินค้านําแฟชันที
่ ห่ า้ งสรรพสินค้าชัน้ นํา
ย่านการค้าทีโ่ ด่งดังทีส่ ุดในสิงคโปร์ เช่น ห้าง Orchard Centre,ห้าง 313 , ห้างโรบินสันเป็นต้น
อิสระอาหารเย็นบนถนนออร์ชาร์ด
นําท่านสู่ท่าเรือ Clark Quay ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วกินดื่มยามคํ่าคืนของชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติ
และเพื่อการท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์แบบของการเทีย่ วสิงคโปร์ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่น้ําสิงคโปร์
(Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่น้ําสิงคโปร์ ยามคํ่าคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ํา
สิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซึง่ ท่านจะมองเห็นแสง สีจากตึกสูงต่าง ๆ รอบเกาะสิงคโปร์ ที่
สิงคโปร์ ตัง้ ใจทําขึ้ นมาเพื่อความสวยงามได้ อย่างลงตัวและน่าสนใจทีส่ ุด (ไม่รวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายทัวร์
) หากท่านต้องการล่องเรือ ราคาท่านละ 350 บาท จากนัน้ พาคณะเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
เข้าพัก  ณ CERYLOB HOTEL หรือ เทียบเท่า
สิงคโปร์-เกาะเซ็นโตซ่า-สิงคโปร์ยนู ิเวอร์แซล-รีสอร์ทเวิรด์ เซ็นโตซ่า-ยะโฮบารู
(B/--/--)
 บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
หลังรับประทานอาหารเช้าเสร็จ พาทุกท่านเดินทางด้วยรถสู่ เกาะเซ็นโตซ่า
เพลิดเพลินกับสวนสนุก แห่งใหม่ทส่ี ร้างจากจินตนาการ สถานที่ และ ตัวละคร ตามแบบฉบับของโลก
ภาพยนต์ฮอลลีว๊ดู ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครือ่ งเล่น 24 ชนิด จากพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 7 โซน
(Movie Theme park)ซึง่ ท่านสามารถเลือกสนุกได้ 2 แบบ ดังนี้ (....หากท่านต้องต้องการพักผ่อน
4
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เดินเล่นสบายๆ ท่านก็เลือกได้ ตามใจชอบค่ะ...Free & Easy)

เพลิดเพลินกับสวนสนุกแห่งใหม่ UNIVERSAL STUDIO ยูนิเวอร์แซลสตูดโิ อในรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
ซึง่ ได้ถูกเนรมิตขึน้ บนพืน้ ทีข่ องรีสอร์ทเวิรด์ เซ็นโตซ่าอภิมหาโครงการ 1.58 แสนล้านบาท โดยมี จุด
ท่องเทีย่ วทีม่ มี ากถึง 24 จุ ด ซึง่ มีถงึ 18 จุดทีถ่ ูกออกแบบมาเฉพาะสําหรับรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า เพื่อให้
ความบันเทิงกับทุกคนในครอบครัว ด้วยเครือ่ งเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้แบ่งออกเป็นโซน ทีม่ ี
เอกลักษณ์แตกต่างกันทีส่ ร้างจากจินตนาการ สถานทีแ่ ละ ตัวละครตามแบบฉบับของโลกภาพยนตร์
ฮอลลีว๊ดู ภายในสวนสนุกประกอบไปด้วย เครือ่ งเล่น 24 ชนิด จากพืน้ ทีร่ วมทัง้ หมด 7 โซน (Movie
Theme park) สวนสนุกแห่งนี้ถอื เป็นแห่งแรกทีร่ วบรวมทีส่ ุดของเครือ่ งเล่นระดับโลก อาทิ อาณาจักร
ของเหล่าบรรดาตัวละครดังจาก ดรีมเวิรค์ แอนิเมชันที
่ ใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกประกอบด้วย ปราสาทฟาร์ฟาร์
อะเวย์ ของเชร็คฮีโร่ตวั เขียวเครือ่ งเล่นสุดมันส์ ในโซนของ มาดากัสการ์ แห่งแรกของโลกโซนไซ-ไฟ
แห่งแรกของโลกและอื่นๆอีกมากมาย
* Hollywood เป็นศูนย์กลางแห่งโลกบันเทิงในรูปแบบโรงละครบรอดเวย์พร้อมทัง้ ร้านและภัตตาคาร
เรียงรายไปตลอดถนนทัง้ สายเช่นร้านMel’s Drive in จากเรือ่ ง American Graffiti
* New York บริเวณนี้ท่านจะได้สมั ผัสกลิน่ อายของมหานครใหญ่อย่างนิวยอร์กทีเ่ คยปรากฏใน
ภาพยนตร์
ทุกเรือ่ งทีถ่ ่ายทําในอเมริกาพร้อมนําคุณโลดเล่นไปกับเอ็ฟเฟ็กต์ของภาพยนตร์ ของผูก้ ํากับทีม่ ชี ่อื เสียง
สตี เว่นสปิลเบิรก์
* Si-Fi City ท่านจะได้เดินทางข้ามเวลาสู่โลกแห่งอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยสิง่ อํานวยความสะดวกนานา
ชนิดพบกับผูม้ าเยือนจากทัวโลกและนอกโลก
่
พลังงานต่างๆในโลกอนาคตนี้มาจากลม แสงแดด และนํ้า
พร้อมตะลุยสงครามใต้ภภิ พระหว่างมนุษย์และเหล่าไซลอนไปกับเครือ่ งเล่นแบบแบทเทิลสตาร์ กาแลคติ
กาไซลอน ซึง่ ถือเป็นรถไฟเหาะรางคู่ ทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก
* Ancient Egypt บริเวณนี้คุณจะตะลึงกับสิง่ ก่อสร้างของอียปิ ต์โบราณทีต่ งั ้ ตระหง่านอยู่ ท่ามกลา
ทะเลทรายในปี ค.ศ.1930 ท่องไปในยุคสมัยทีส่ ุสานฟาโรห์เพิง่ ได้ รับการค้นพบ ตามรอยนักโบราณคดี
และผจญภัยไปกับเครือ่ งเล่น รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ เด็กๆสามารถขับรถจิป๊ เข้าไปในทะเลทรายเพื่อเสาะ
แสวงหาสมบัติ
* The Lost World บริเวณนี้แบ่งเป็นสองธีมด้วยกันได้แก่จรู าสิคปาร์คทีอ่ งิ จากภาพยนตร์ผจญภัยอมตะ
ของสตีเว่สปิลเบิรก์ คุณจะได้ สนุกไปกับจูราสิคปาร์คราปิดส์ แอดเวนเจอร์เรือนํ้าตกโฉมใหม่ ล่าสุดทีจ่ ะ
พาคุณผจญภัยอย่างตื่นเต้นไปในเขตปา่ ร้อนที่ ไดโนเสาร์ฟ้ืนคืนชีพมาอีกครัง้ ส่วนธีมวอเตอร์เวิลด์ คุณ
5
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เทีย่ ง
19.00 น.

20.30 น.
วันทีส่ ่ี
06.00 น.

จะได้ พบกับการแสดงแอ็กชันบนเวที
่
อันยิง่ ใหญ่ ทีจ่ าํ ลองผืนนํ้าและระเบิดไฟด้วยเอ็ฟเฟ็กต์ สุดพิเศษ
น่าตื่นเต้น เหมือนกับทีไ่ ด้เห็นในภาพยนตร์ดงั วอเตอร์เวิลด์
* Far Far Away ทีน่ ่คี ุ ณจะได้ ก้าวไปสู่นครอันมังคั
่ งของบรรดาตั
่
วละครในเทพนิยายทีท่ ุกคนรูจ้ กั กันดี
แวะชมบ้านในหนองนํ้าของเชร็คยักษตัวเขียวผูโ้ ด่งดังจากภาพยนตร์การ์ตูนชื่อก้องโลกของค่ายดรีม
เวิรค์ พบกับปราสาทฟาร์ฟาร์อะเวย์แห่งแรกของโลกพร้อมทักทายกับเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนาใน Shrek
4D Adventureให้ความรูส้ กึ เหมือนคุณล่องลอยอยูใ่ นเมืองแห่งเทพนิยาย
* Madagascar ทีน่ ่คี ุณจะได้ ตื่นตานตื่นใจไปกับตัวการ์ตูนแอนิเมชันจากภาพยนตร์
่
ชื่อดังของค่ายดรีม
เวิร์ คเรือ่ งมาดากัสการ์ โดยร่วมล่องเรือไปกับสีส่ หายตัวเอกในเรือ่ งคือ Alex…Marty…Melman. และ
Gloria ทีห่ นี ออกจากสวนสัตว์นิวยอร์ก จนมาเกยหาดทีเ่ กาะมาดากัสการ์ และพบกับ King Julien
หัวหน้าเผ่าลีเมอร์ นักเต้นเท้าไฟทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือมาปราบฟูซ่า ศัตรู ตัวฉกาจ
**สาหรับท่านทีต่ อ้ งการเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดโิ อท่านสามารถแจ้งและจองล่วงหน้าในราคา 1,850 บาท
ทีพ่ นักงานขายของแต่ ละสาขา*** (ตั ๋วมี จํานวนจํากัด)** เนื่องจาก ยูนิเวอร์ แซลจํากั ดคนเข้าชมในแต่
ละวัน
** สําหรับท่านใดทีไ่ ม่เข้าสวนสนุกยูนิเวอร์เซลสตูดโิ อ ให้ท่านอิสระบนเกาะเซ็ นโตซ่า ท่านสามารถ
ถ่ายรูปกับ Merlion ตัวทีใ่ หญ่ ทีส่ ุดในสิงคโปร์ดว้ ยความสู ง 37 เมตร ถ้าท่านขึน้ ไปบนหอคอยเมอร์
ไลออน ( The Merlion Tower) ราคา $ 8 ท่านจะสามารถชมวิวทิวทัศน์ ได้ 360 องศาทัวทั
่ ง้ เกาะ
้ า ( โมโนเรล) ทัวร์ รอบเกาะเซ็
ั่
และชายฝงตอนใต้
ของสิงคโปร์หรือจะเปลีย่ นบรรยากาศนังรถไฟลอยฟ
่
นโตซ่า ซึง่ จะมี
ทัง้ หมด 4 สถานี เริม่ ต้นทีส่ ถานี Vivo cityจะอยูต่ รงเกาะสิงคโปร์ 
Waterfront Imbiah The
beach จะอยูบ่ นเกาะเซ็นโตซ่า (ถ้าท่านอยากชมบรรยากาศริมชายหาด ของเกาะเซ็นโตซ่าให้ท่าน
เลือกลง สถานี The beach ฟรี ) หรือถ้าท่านจะช้อปปิ้ง ให้ลงสถานี
Vivo city ซึง่ เป็นห้างสรรพสินค้าแบรนด์ดงั มีรา้ นค้าร้านอาหารมากมาย และเป็นศูนย์ รวมเสือ้ ผ้าแฟชัน่
ของชาวสิงคโปร์
รับประทานอาหารกลางวันและเย็นอิสระ บนเกาะเซ็นโตซ่า มี อาหารให้เลือกทานได้ตามอัธยาศัย ทัง้ ใน
เกาะเซ็นโตซ่า หรือในฟู้ดคอร์ทคาสิโน หรือภัตตาคารต่าง ๆ ในรีสอร์ทเวิลด์เซ็โตซ่า
สําหรับท่านทีต่ อ้ งการชมความงามของม่านนํ้าทีถ่ ูกถ่ายทอดผ่านนํ้าพุ และเสียงดนตรี ประกอบเป็น
เรือ่ งราว เราจะนําท่านชมนํ้าพุดนตรี Wing of Time (ไม่รวมอยูใ่ นค่าใช้ จ่ายทัวร์ ) ราคาท่านละ 250
บาท
การแสงจบ พาคณะเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั  ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน
ยะโฮบารู – ตึกแฟดปิโตนัส-โรงงานโชคโกแล็ต-ด่านสะเดา-หาดใหญ่
(B/L/-)
 รับประทานอาหารเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม (5)
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์
6
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แวะ

เทีย่ ง
20.20 น.

ถ่ายรูปตึกแฝดปิโตนัส TWIN TOWER ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย
สูง 452 เมตรจากระดับเหนือถนนเป็นทีร่ จู้ กั กันดีว่าเป็นตึกแฝดทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก
และเป็ นตึกระฟ้าทีส่ งู เป็ นอันดับ 5 ของโลก อีกทัง้ ยังมี Sky bridge ที่ สูงทีส่ ุดใน
โลกเป็นสะพานเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกันเป็นจุดในการชมวิวทิวทัศศน์ทย่ี อดเยีย่ ม
ตึกสูง 88 ชัน้ โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก และการ
ตกแต่งภายในทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุง่ ไปสู่ อนาคตและแวะช๊
อปปิ้งที่ โรงงานช็อกโกแลตซึง่ เป็นของขึน้ ชื่อของประเทศมาเลเซีย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ หากใหญ่
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เทีย่ ว มาเลเซีย ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
*** โปรแกรมและเวลา อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
แต่ จะคานึงถึงประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ***

อัตราค่ าบริการ
ผู้เดินทาง
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
ราคาเด็ก (อายุ 3-11 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ อกี 2ท่ านไม่ เสริมเตียง

ราคาต่ อท่ าน

8,700 บาท
8,500 บาท

หมายเหตุ : ราคาทัวร์ที่เราเสนอมานี้ เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริ ง เช่น ค่ารถ ค่าที่พกั ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริ การระหว่างการ
เดินทาง และค่าอื่นๆ ตามที่จ่ายจริ ง เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริ การ และความภูมิใจของท่านเป็ นสําคัญ และเราไม่
อยากให้ท่านเกิดความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อทีมงานของเรา หลังจากที่ท่านกลับมาจากการเที่ยวกับเราในทุกๆ ครั้ง เราจึงมีนโยบาย
ในการทํางานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทํางาน

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ค่ารถบัสมาเลเซียปรับอากาศ หรื อ รถตู้ นําเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนําเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการนาเทีย่ ว (5 มือ้ ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7

ที่ตงั ้ บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจําบ้านเบื้องต้น
- ค่าบริ การจัดนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนําเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่
เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % กรณี ลูกค้าต้องกรใบเสร็ จ
- ค่าบัตรเครื่ องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ ที่เรี ยกใช้บริ การพิเศษ (นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนําเที่ยว)
- ค่าหนังสื อเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ ตเท่านั้น) และมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกําหนดการเดินทางพร้อม จํานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้
ดําเนินการสํารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
-

เงื่อนไขการชาระค่ าบริการ
- นักท่องเที่ยวต้องชําระเงินมัดจําเป็ นเงินจํานวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสํารองที่นงั่
- นักท่องเที่ยวต้องชําระเงินค่าบริ การส่ วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาํ ระ
เงิน หรื อชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ
ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิ ทธิ การเดินทางในทัวร์ น้ นั ๆ
- การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
- กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณี ใดๆ
- กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรื อ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบ
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หนังสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริ การร้อยละ 50 ของค่าบริ การที่ชาํ ระแล้ว
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ ทางบริ ษทั จะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริ งจากค่าบริ การที่ชาํ ระแล้วเนื่องในการเตรี ยมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นงั่ ตัว๋ เครื่ องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จําหรื อซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรื อเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรื อ Extra Flight กับ
สายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าบริ การทั้งหมด
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริ ษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางกรณี มี
นักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้ อกาหนดอืน่ ๆ
- ทัวร์ น้ ีสาํ หรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
- ทัวร์ น้ ีเป็ นทัวร์ แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรื อใช้บริ การตามที่ระบุไว้ในรายการไม่วา่ บางส่ วนหรื อ
ทั้งหมด หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่าบริ การไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมด
ให้แก่ท่าน
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กบั นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่า แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริ การเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริ ษทั กําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะให้บริ การต่อไป
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่
หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั
ทางบริ ษทั พร้อมการชําระเงินมัดจํา
- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่ วนใหญ่เป็ นสําคัญ
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- ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความ
สู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
- อัตราค่าบริ การนี้คาํ นวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับราคาค่าบริ การเพิ่มขึ้น ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เครื่ องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั กํากับเท่านั้น
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