กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
04.40 น.
06.40 น.
08.00 น.
เที่ยง
16.00 น.

ดอนเมือง หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติง้
(--/L/D)
เจ้ าหน้ าที่เที่ยวสนุกทัวร์ รอรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง (มีเจ้ าหน้ าที่สง่ กรุ๊ปทัวร์ แต่ไกด์จะรออยูท่ ี่
สนามบินหาดใหญ่) จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
คณะออกเดินทางโดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3102
คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์รอรับ ด้ วยรถมาเลเซีย จากนันน
้ าคณะเดินทางเข้ าสู่
ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดา และด่านจังโหลน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านภัตตาคาร (1) จากนันน
้ าคณะเดินทางต่อ
นาคณะเดินทางสู่ เก็นติง้ สวนสนุกระดับโลก เก็นติ ้งไฮแลนด์ ให้ ทา่ นได้ สนุกกับกิจกรรมต่างๆ
มากมายบนเก็นติ ้ง ให้ ทา่ นได้ กระเช้ าลอยฟ้า (SKY WAY ) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดสามารถ
1

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

ค่า
พัก
วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง
13.00 น.

17.00 น.

วิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ ยาวที่สดุ ในเอเซียระหว่างนัง่
กระเช้ า ท่านจะได้ สมั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริ สทุ ธิ์อนั สดชื่น
จากนันน
้ าท่านเข้ าเก็บสัมภาระบนห้ องพัก ณ  โรงแรมเฟิ สต์ เวิลด์ ระดับ 3 ดาว นัดเวลาเดิน
ชมเก็นติ ้ง ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ ทา่ นอิสระในการเล่นเครื่ องเล่นต่างๆได้ ตามอัธยาศัย สวนสนุกเก็น
ติ ้งฯต่อซึง่ มีร้านค้ ามากมายให้ ทา่ นได้ สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทังกลางแจ้
้
งและในร่ม
ภายในโรงแรมเฟิ สต์ เวิลด์ ให้ ทา่ นได้ เลือกช้ อปปิ ง้ สินค้ า ณ ห้ างสรรพสินค้ าแบรนด์เนมชันน
้ าต่าง ๆ
หรื อเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการนัง่ ฟั งเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็น
สบาย
บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (2) เป็ นมื ้อพิเศษจัดบุฟเฟ่ ต์บนเก็นติ ้งเลย
ณ  โรงแรม FIRST WORLD HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่ าง
หมายเหตุ: กรณีต้องการพัก 3 ท่ านที่เก็นติง้ ทางโรงแรมจะไม่ มีเตียงเสริมให้
เก็นติง้ ไฮแลนด์ ซิตีท้ ัวร์ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่ า มะละกา ยะโฮบารู
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3) จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ใช้
เวลาประมาณ 1 ชม.
จากนันน
้ าท่านชมรอบเมืองกัวลาฯและแวะช๊ อปปิ ง้ ห้ างที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศมาเลเซีย KLCC (อยู่
ชัน้ ล่ างของตึกปิ โตนัส) กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อม
ล้ อมด้ วยสวนไม้ ดอก” ประดับไปด้ วยต้ นไม้ และพุ่มไม้ ที่สวยงามตระการการตามเส้ นทางแวะร้ าน
นาฬิกาปลอดภาษี ,จากนันน
้ าท่านชมจตุรัสเมอเดก้ าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สงู
ที่สดุ ในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปั ตยกรรมอาคารสุลต่ าลอับดุลซาหมัด ,ชม
พระราชวังแห่ งชาติพร้ อมทหารม้ า ทหารราบประจาพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกผ่านชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สงู
เป็ นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคูแ่ ฝดที่สงู เป็ นที่ 2 ของโลก (ปิ โตนาส 452 ม.)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนัน้ นาคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราช
กาลของประเทศมาเลเซีย นาท่านชมสานักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็ นมัสยิดที่มีขนาด
ใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้ านพักของ
ท่านนายกรัฐมนตรี ของท่านดร.มหาธีร์มฮู มั หมัด ซึ่งตังอยู
้ ่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญ
ท่านถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางต่อ สูม่ ะละกา
จากนัน่ นาท่านชมเมืองมะละกา พร้ อมทังให้
้ คณะได้ ถ่ายรูปกับตึกแดงสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความ
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17.00 น.
พัก
วันที่สาม
06.00 น.
07.00 น.

09.00 น.

เจริญรุ่งเรื องของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็ นจุดค้ าขายหลักของแหลมมาลายู และนาท่านชม
รอบเมืองมะละกา
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5) จากนันน
้ าคณะเดินทางต่อสูร่ ัฐยะโฮบารู เมืองชายแดน
ระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์
พัก ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่ าง
เมอร์ ไลอ้ อน ยูนิเวอร์ แซล นา้ พุดนตรี
(B/--/D)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (6)
นาคณะเดินทางสู่ สัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของประเทศสิงคโปร์ นนคื
ั ้ อ เมอร์ ไลอ้ อน ให้ ท่าน
ได้ ถ่ายรูปในมุมต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย ฉากหลังมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท สมควรแก
เวลานาคณะเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่ า เพื่อเข้ าสิงคโปร์ ยนู ิเวอร์ แซล
นาท่านท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ยนู ิเวอร์ แซล ในโซนต่างๆ มากมาย พร้ อมทังชมโชว์
้
ที่หลากหลาย เช่น
เมืองไซไฟ ที่สดุ ของรถไฟเหาะรางคู่ ทังหวาดเสี
้
ยวและสูงที่สดุ ในโลก ด้ วยระดับความสูง 42.5 เมตร
โดยจาลอง จากซีรี่ย์ชื่อดัง แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึง่ ผู้เล่นสามารถเลือกได้ วา่ จะเป็ นฝ่ าย
มนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้ ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่ละฝ่ าย โซน
อียปิ ต์ โบราณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงและความน่ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่
จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้ คณ
ุ ขนลุกซู้! โดยไม่ร้ ูตวั โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อ
ดินแดนจุลสิคปาร์ คที่พาย้ อนอดีตกลับไปสูย่ คุ ดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล ้าเข้ าเขตหวงห้ าม ไดโนเสาร์
จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านันยั
้ งไม่พอ คุณยังได้ พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่า
สตันท์ได้ ที่ วอเตอร์ เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้ วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตนู เรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ , มาร์ ตี ้, เมลแมน และ กลอเลีย
ทีคอยต้ อนรับคุณ เข้ าสูป่ ่ าทึบแห่งนี ้ โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริญ
ที่สดุ ในอเมริกา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแห่งการสร้ างภาพยนตร์ การแสดงสเชี่ ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการ
แสดงโชว์ชดุ พิเศษ ไลท์ ! คาเมร่ า! แอคชั่น! สร้ างโดย สตีเว่น สปี ลเบิร์ก โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรง
ละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้ อนรับจากเหล่าเซเลบริตี ้ที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้ องถนนแห่งนี ้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้ แรกของโลก !! กับ ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้ อมทังชม
้ ภาพยนตร์
3มิติ เรื่ อง เชร็ ค ซึง่ คุณไม่เคยได้ สมั ผัสมาก่อน นอกจากที่นี ้เท่านัน้ นอกจากนี ้ยังมีมมุ ลดความ
หฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้ อป กับร้ านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิร์ฟอาหารและ
เครื่ องดื่มจากทัว่ ทุกมุมโลก รวมถึงร้ านช้ อปปิ ง้ ร้ านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้ นทาง เฟส
ทีฟวอล์ ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สดุ ของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
3
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เที่ยง
ค่า

พัก
วันที่ส่ ี
06.00 น.
เที่ยง
17.00 น.
21.50 น.
23.15 น.

CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยูด่ ้ านนอกของยูนิเวอร์ แซล พบกับเครื่ องเล่นใหม่
ล่าสุด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึกจักรกลแบบ 3 มิติ
เป็ นเครื่ องเล่นชนิดเสมือนจริ งที่จาลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ฟอร์ เมอร์ สมาให้ ผ้ เู ล่นเข้ า
เป็ นส่วนหนึง่ กับกองกาลังเนสเข้ าร่วมกับฝ่ ายออโต้ บอทส์ทาหน้ าที่พิทกั ษ์ปกป้องแหล่งพลังชีวิต
ออลสปาร์ กจากเหล่าศัตรูดีเซ็ปติคอนส์และ
ุ ได้ เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรก
และ ให้ คณ
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการ ชม และเล่ นสวนสนุก)
 บริ การอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (7)
หลังอาหารค่านาคณะชม นา้ พุดนตรี การแสดงที่อยูค่ ู่ เกาะเซ็นโตซ่ า มาอย่างช้ านาน และยังได้ รับ
ความนิยมจนถึงปั จจุบนั ท่านจะได้ ชมแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กับนักแสดงและสายน ้าที่มีการ
ผสมผสานกันอย่างลง การแสดงจบนาคณะเดินทางข้ ามมาพักฝั งประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีข้อดีคือ
1.วันที่เข้ าไปเที่ยวในสิงคโปร์ ไม่ต้องนากระเป๋ าใบใหญ่ออกจากห้ อง เพราะเราเข้ ามาพักที่เดิม ไม่
ยุง่ ยากตอนข้ ามด่านสิงคโปร์
2. ค่าห้ องในมาเลเซียถูกกว่าทางสิงคโปร์ ทาให้ ราคาทัวร์ ถกู ลงกว่าหากพักในสิงคโปร์
พัก ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่ าง
ยะโฮบารู มาเลเซีย หาดใหญ่ ดอนเมือง
(B/L/--)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (8) จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ หาดใหญ่ ชม
บรรยากาศระหว่างการนัง่ รถกลับหาดใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9) จากนันเดิ
้ นทางต่อ
(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่
คณะเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3113
คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เที่ยว สิงคโปร์ ให้ ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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ค่ าบริการ

เดินทางวันที่ 9 -12 ส.ค. 57 หรือ กรุ๊ปส่ วนตัว 30 ท่ านขึน้ ไปใช้ ราคานีไ้ ด้ เลยครั บ
เดือนกันยายน วันที่ 5-8 / 24 – 27
เดือนตุลาคม วันที่ 8-11 / 23 – 26
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 6-9
เดือนธันวาคม วันที่ 5-8 / 7-10 / 25-28
ช่ วงปี ใหม่ เพิ่มท่ านละ 1,000 บาท เดินทางวันที่ 31 ธันวาคม – 3 ม.ค. 58
ผู้เดินทาง
ราคา
ราคา
ไม่ รวมตั๋วเครื่องบิน
รวมตั๋วเครื่องบิน
ผู้ใหญ่ (พักห้ องละ 2 ท่ าน)
7,700.12,700.เด็กอายุ 3-11 ขวบไม่ เสริมตียง
6,500.11,500.-

หมายเหตุ: ราคาดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยู่กบั วันทีเ่ ดินทาง และจานวนผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ายานพาหนะรถบัส VIP นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร 9 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าน้าดื่ม (น้าเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 ค่าขนม ผ้าเย็น น้าหวานแจกวันละ 1 รอบ
อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่

เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่าบัตรเครื่ องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ ที่เรี ยกใช้บริ การพิเศษ
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนิ นการ
สารองที่ พกั และพาหนะในการเดิ นทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่ อนเดิ นทาง จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
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