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มาเลเซีย เที่ยวกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เมืองใหม่ปุตราจาย่าพักผ่ อนทีเ่ ก็นติง้ แหล่ง
พักผ่ อนตากอากาศระดับชาติ ทีอ่ ากาศเย็นตลอดทั้งปี แหล่งคาสิ โนเลือ่ งชื่อ
สิ งคโปร์ ตลุยโลกเหนือจินตนาการดินแดนมหาสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเพลิดเพลินกันการเยีย่ ม
ชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์ !!!

กาหนดการเดินทาง
13-16 / 20-23 / 27-30 มี.ค.
03-06 /17-20 / 24-27 เม.ย.
01-04 พ.ค.
08-11/15-18/22-25 พ.ค.
29พ.ค.-01มิ.ย. /19-22/26-29 มิ.ย.

ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ
ราคาท่านละ

21,900
21,900
22,900
21,900
21,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วันแรก

กรุงเทพฯ – มาเลเซีย - ปุตราจาย่ า – เก็นติง้ ไฮแลนด์

04.00 น.

พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมืองอาคารผูโ้ ดยสารขาออกเคาน์เตอร์ Eสายการบินแอร์ เอเชี ยเจ้าหน้าที่ของ

07.05 น.
10.15 น.
กลางวัน

บริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซี ยโดยสายการบินแอร์เอเซียเที่ยวบินที่ FD 311
เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
บริการกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นคณะนําท่านเดิ นทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่ า สร้างขึ้นเพื่อลดปั ญหาการจราจรของกรุ งกัวลาลัมเปอร์
และเมืองที่เติบโตขึ้นทุกวัโดยเริ่ มย้ายสถานที่สําคัญต่างๆทางราชการทั้งหมดมารวมกันเป็ นตึกขนาดใหญ่
พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอย่างเป็ นระบบชมมัสยิดสี ชมพูที่งดงามยิง่ ซึ่งเป็ นสถานที่ที่มีสถาปั ตยกรรมงดงาม
ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจจากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถาน

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 21,900-22,900.-
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คาสิ โนระดับชาติบนยอดเขาสู งกว่าระดับนํ้าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต นําท่านสู่ เก้ นติง้ ไฮแลนด์ โดยการนัง่ กระเช้ า
ลอยฟ้า ทีส่ ถานี SKY WAYนัง่ กระเช้าข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดปลอดภัยรวดเร็ ว
ซึ่ งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสู งที่สวยงามผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจจากนั้นนําท่านเดินสู่
พักที่ FIRST WORLD HOTEL หรื อเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว บนยอดเขาเก็นติ้ง อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน
หรื อเลือกบันทึกภาพความประทับใจ หรื อสนุ กสนานและเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่ ม
และกลางแจ้ง (ค่ าเครื่องเล่น ไม่ รวมในอัตราค่ าบริการ) อาทิเช่น ซี มูเลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตว์โลกล้านปี ตะลุย
อวกาศ แข่งขันรถโกลคาร์ ท เป็ นต้น หรื อเชิญหาความสําราญ เสี่ ยงโชคในสถานคาสิ โนระดับชาติ
บริการอาหารค่าแบบบุพเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง

เก้นติง้ ไฮแลนด์ - ชมกรุงกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮร์ บารู

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ลงจากเก็ น ติ้ ง จากนั้น เดิ น ทางสู่ ต ัว กรุ ง กั ว ลาลั ม เปอร์ เ มื อ งหลวงของประเทศมาเลเซี ย นํา ท่ า นชมเมื อ ง
กัวลาลัมเปอร์ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกPetronas,ตึกKLTOWERที่มีความสู งเป็ นอันดับ4ในบรรดาหอสู ง
สื่ อสารในโลกซึ่งใช้เป็ นที่ถ่ายทอดเสี ยงสําหรับวิทยุและโทรทัศน์(ไม่ ได้ ขึน้ ด้ านบน)นําท่านเลือกซื้ อของฝาก
สิ นค้าขึ้นชื่อของมาเลเซี ยเลือกซื้ อช็อคโกแลตและเยีย่ มชมร้ านดิวตีฟ้ รี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านผ่านชมตึ กรัฐสภาและบันทึกภาพความประทับใจที่ จัตุรัสเมอร์ เดก้ าสถานที่ฉลองเอกราช
หลังจากที่องั กฤษเคยปกครองมาเลเซี ยมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad
ซึ่ งปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นที่ทาํ การของศาลสู งและยังได้ชื่อว่าเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของมาเลเซี ยด้วย ชม
อดี ตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สู งถึ ง 100เมตรของอังกฤษซึ่ งได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐ
มาเลเซี ยขึ้ นแทนในวันฉลองเอกราช 31 สิ งหาคม ค.ศ.1957 และชมพระราชวังสุ ลต่ าน อีสตาน่ า ไนการ่ า
ถ่ายรู ปด้านหน้ากับพระราชวังของสุ ลต่ านมาเลเซี ย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ รั ฐยะโฮร์ บารู เมืองชายแดนของ
มาเลเซี ย ที่มีพ้นื ที่ติดต่อกับสิ งคโปร์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ SALESA JOHOR BARU ณ เมืองยะโฮร์ บารู

กลางวัน

ค่า

วันทีส่ าม

ชมเมืองยะโฮร์ บารู – สิ งคโปร์ - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – มาริน่า เบย์ แซนด์ – โชว์ นา้ พุ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ โดยรถโค้ ชปรับอากาศสู่ ด่ านยะโฮว์ บารู ถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง ผ่านการ
ตรวจเข้าสู่ ประเทศสิ งคโปร์
จากนั้นนําท่านเดิ นทางสู่ โลกเหนื อจินตนาการไปยังดิ นแดนมหาสนุ กของ เกาะเซ็ นโตซ่ า อาณาจักรความ
บันเทิงระดับโลกให้ท่านได้พบกับการแสดงสุ ดตระการตาและความสุ ขสนุ กไม่รู้จบในที่เดี ยวที่ๆคุ ณและ
ครอบครั ว จะได้ พ บและสั ม ผัส กั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ที่ โ ลกยั ง ต้ อ งตะลึ ง !!เปิ ดฉากความสนุ ก กั บ
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ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ!!!ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้กบั เครื่ องเล่น24 ชนิดโดย 18 ชนิด
เป็ นเครื่ องเล่ นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่ นี่โดยเฉพาะ!!แบ่งออกเป็ น7โซนได้แก่ เมืองไซไฟที่สุด
ของรถไฟเหาะรางคู่ท้ งั หวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลกด้วยระดับความสู ง42.5 เมตรโดยจําลองจากซี รี่ยช์ ื่อดัง
แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลื อกได้ว่าจะเป็ นฝ่ ายมนุ ษย์หรื อฝ่ ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือ
ฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย โซนอียิปต์ โบราณพบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู ง
และความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในท่ามกลางความมืดมาทําให้คุณขนลุ กซู โดยไม่รู้ตวั
โซนเดอะลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจูราสสิ คพาร์ ค ที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้าเข้าเขต
หวงห้ามไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันทีเท่านั้นยังไม่พอคุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยงตายของ
เหล่าสตันท์ได้ที่วอเตอร์ เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิวด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ4นักแสดง
นําจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เมลแมน, กลอเลีย ทีคอยต้อนรับคุณเข้าสู่
ป่ าทึบแห่งนี้โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจําลองนิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กาและตื่นตาไปกับ
บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ คในการแสดงโชว์ชุดพิเศษ ไลท์ คาเมร่ า แอคชั่ น
สร้างโดย สตีเว่ น สปี ดเบอร์ โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบ
ริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนนแห่ งนี้ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์
พร้อมทั้งชมภาพยนตร์ 3มิติเรื่ องเชร็ คซึ่ งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนนอกจากที่น้ ี เท่านั้นนอกจากนี้ ยงั มีมุมลด
ความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหารบาร์ คลับที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่ม
จากทัว่ ทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ งร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์ สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ คถนนสาย
ที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ ทเวิลด์ เซ็นโตซ่ า
(อิสระอาหารกลางวันเพือ่ ความสะดวกในการท่องเทีย่ ว)
เยี่ ย มชมโรงแรมหรู ระดั บ 6
ดาว CROCKFORDTOWER
เพี ย งก้ า วเข้ า สู่ บั น ไดเลื อ น
แชมเบอร์ ออฟเทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบดิ จิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตาพบกัน
กับเดอะซี เคร็ ด การ์ เดนท์ สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกําแพงนํ้าชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊ อปแดนซ์
เดอะ แมกซิม ดอล ซึ่งจะนําความมันส์ที่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ ยงไฮ้และลาสเวกัส
New!! พบกับเครื่ องเล่นใหม่ ล่าสุ ด ทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สเดอะไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศึก
จักรกลแบบ 3 มิติ เป็ นเครื่ องเล่นชนิดเสมือนจริ งที่จาํ ลองเอาฉากของภาพยนตร์ ดงั เรื่ องทรานส์ ฟอร์ เมอร์ สมา
ให้ผเู ้ ล่นเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งกับกองกําลังเนสเข้าร่ วมกับฝ่ ายออโต้บอทส์ ทาํ หน้าที่พิทกั ษ์ปกป้ องแหล่งพลังชี วิต
ออลสปาร์ กจากเหล่ าศัตรู ดีเซ็ ปติ คอนส์ ให้คุณได้เพลิ ดเพลิ นกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่ งแรกของประเทศ
สิ งคโปร์ ได้เวลาอันสมควรพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายนําท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนํ า ท่ า นพบกั บ เมกกะโปรเจกต์ ม าริ น่ าเบย์ แซนด์ ล่ าสุ ดที่ รั ฐบาล สิ งคโปร์ ได้ พ ั ฒ นา
ร่ วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชั่ นเพื่อเนรมิตอ่ าวมาริน่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยเอาโรงแรมที่มี
ห้องพัก สุ ด หรู ก ว่า 2,560 ห้ อง,คาสิ โนที่ ใ หญ่ เ ป็ นอัน ดับ สองของโลกสามารถจุ ค นได้ราว 15,000 คน

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 21,900-22,900.-
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มีโต๊ะเกมส์ ต่างๆ 500 โต๊ะตูส้ ล็อต 1,500 ตูห้ ้างสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลกโรงละครและศูนย์การ
ประชุ มมาไว้ดว้ ยกันภายใต้อาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรื อขนาดใหญ่วางซ้อนด้านบนอีก
ชั้น หนึ่ ง หรื อ ท่ า นอยากชมวิ ว รอบๆอ่ า วมาริ น่ า ท่ า นสามารถขึ้ น มาชมวิ ว ที่ ส วนลอยฟ้ า ชั้ น 57 ( SKY
PARK)(SKY PARK ไม่ รวมค่ าเข้ าชมท่ านละ 25 SGD)พร้อมให้ท่านได้ชมการแสดง แสง สี ตระการตากับ
ม่านนํ้าประกอบเสี ยงเพลงอันสวยงาม Wonderful show
พักที่ SUMMER VIEW หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันทีส่ ี่

ชมเมืองสิ งค์ โปร์ -ช้ อปปิ้ งออร์ ชาร์ ด– กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นํา ท่ า น ชมเมื อ งสิ ง คโปร์ ซึ่ งล้อ มรอบด้ว ยทํา เนี ย บรั ฐ บาล ศาลฎีก าและ ศาลาว่า การเมื อ ง
ช ม ถ น น อ ลิ ซ า เ บ ธ ว อ ล์ ค ซึ่ ง เ ป็ น จุ ด ช ม วิ ว ริ ม แ ม่ น้ า สิ ง ค โ ป ร์ ท่ า น ส า ม า ร ถ ถ่ า ย รู ป คู่ กั บ
เมอร์ ไลอ้ อน สัญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโตครึ่ งปลานี้ หันหน้าออกทางอ่าวมาริ น่ามี
ทัศนียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรงละครเอสเพลนนาทซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้าง
คล้ายหนามทุเรี ยน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนํา ท่ า นเดิ นทางสู่ ย่า นช้อปปิ้ งให้ท่ า นได้ช้อปปิ้ งอิ ส ระตามอัธ ยาศัย ตามห้า งสรรพสิ นค้า ชั้นนําที่
ถนนออร์ ชาร์ ด อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่น ๆ
ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD 354
เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ…..พร้ อมความประทับใจ....

กลางวัน

17.10 น.
18.35 น.

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

อัตราค่ าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 21,900-22,900.-

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

21,900
21,400
20,400
5,900

บาท
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
บาท
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อัตราค่ าบริการ ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

22,900
22,400
21,400
5,900

บาท
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
บาท

อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป
- กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถรับ – ส่ ง
- โรงแรมที่พกั 3 คืน
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ทําไว้
- ค่าสัมภาระ 1 ใบสําหรับโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง นํ้าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ต่อ ท่าน

อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าทิป มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น แล คนขับรถ ( ขั้นตํ่าโดยประมาณ 45 ริ งกิต / PAX / TIP)
**สามารถให้ได้มากกว่านี้ ตามความประทับใจ เพื่อความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ให้กบั หัวหน้าทัวร์ ในวันสุ ดท้าย**
- ค่าทิปสําหรับ หัวหน้าทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่ องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดําเนินการจัดทําด้วยตัวเอง)

หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
- บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิก
ของสายการบิน การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
- ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขาดหายไป
** อัตราค่าบริ การนี้สาํ หรับคณะเดินทางอย่างตํ่า 20 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาํ หนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นาํ เที่ยว
จากเมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ที่สิงคโปร์ – มาเลเซี ย รอรับท่าน (พูดภาษาไทย) **
ตัว๋ กรุ๊ ปเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรี ฟันได้ ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่ องจากเงื่อนไขของสายการบิน
และต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 21,900-22,900.-
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การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจํา 10,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรื อ ส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15วัน

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

(AL) มาเลเซีย-สิ งคโปร์ 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-พ.ค. 21,900-22,900.-
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