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มาเลเซยี - สงิคโปร ์4 วนั (TG) 

 
 
 

กวัลาลมัเปอร ์-  TWIN TOWER -เมอืงมรดกโลก –ยะโฮร-์ 
สงิคโปร-์ USS - เมอรไ์ลออ้น –ยา่นไซน่าเทาน-์ ออชารด์ - มารนี่า เบยแ์ซนด ์
เทีย่ว 2 สวนสนกุระดบัโลก GENTING HIGHLAND / UNIVERSAL STUDIO 

พกัโรงแรมระดบั 3-4ดาว 
ชมิขา้วมนัไก ่BOONTONGKEE + BAK KUD TEH รา้นตน้ต ารับ 

 

 
 
 
 
 

 

โปรแกรมการเดนิทาง   
 

วนัแรก กรุงเทพ – ปุตราจายา - เก็นต ิง้ไฮแลนด ์         (-/L/-) 

06.00 น.   พ ร ้อ ม คณ ะที่  ท่ า อ าก าศย าน  สุ ว รรณ ภู ม ิ  อ าค ารผู้ โด ย ส ารข าอ อ กช ั้น  4 เค าน์ เต อ ร ์

สายการบนิไทย เจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแกส่มาชกิ 

09.00 น.   เดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG415 น าทา่นเหริฟ้าสู ่ประเทศมาเลเซยี 

12.10 น.   ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์KLIA. ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้………..  

เทีย่ง    บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย   น าท่านเดนิทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าทีจั่ตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลังเป็นมัสยดิปตุรา มัสยดิแห่งเมอืงซึง่

สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยทีส่ดุแห่ง

หนึง่ ซ ึง่มรูีปร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาติ บนยอดเขา GunungUlu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์  อยู่สูงกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 

กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จึง

ด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands 

Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel ท่านจะไดส้นุกสนาน

กับการน่ัง กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่ง

สามารถวิง่ได ้6 เมตรตอ่วนิาท ีจากสถานีถงึโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม.  

ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิ

ตัวไปดว้ย) 

จากน ัน้น าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม “FIRST WORLD” อิสระอาหารเย็นตามอธัยาศยัท่านจะได ้

เพลดิเพลนิกับเครือ่งเลน่ตา่งๆ มากมาย ทัง้ในร่มและกลางแจง้ อาท ิ 

รถไฟเหาะตลีังกา รถแข่งโกลค์ารต์สกายเรนเจอร ์บา้นผสีงิและรา้นคา้อืน่ ๆ อกีมากมายซึง่เหมาะส าหรับเด็ก

และผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวัย ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโิน
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 ระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ 

สลอ๊ตแมชชนี รูเล็ต ไฮโลบัคคาร่า ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรบัท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสุภาพบุรุษ 

และสภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ เด็กอายตุ า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

 ***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกั 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ*** 

 
วนัทีส่อง  กวัลาลมัเปอร ์– ซติ ีท้วัรก์วัลาลมัเปอร ์- มะละกา -ยะโฮรบ์าร ู      (B/L/D) 

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาตใินโรงแรม 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอรใ์หท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็น

เมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าทา่นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตึ

กปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร ชมโรงงานดบีกุ (Pewter) ทีม่ชี ือ่เสยีง

ของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสนิแร่ทีส่รา้งความรุ่งเรืองใหป้ระเทศมาเลเซยี และเป็นแหล่งแร่ดบีุกชัน้ดขีองโลก

จากนั้นน าท่านแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา 

เพือ่ล ารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น า

ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุตา่น 

อบัดลุ ซามดั ทีปั่จจบัุนเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึ

วันทีม่าเลเซยี ไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพน าทกุทา่นแวะชมิชอ็กแลต๊คณุภาพสง่ออกท่ัวโลก

จาก โรงงานช็อกแล๊ต และเลอืกซือ้ชอ็กแล๊ตคุณภาพเยีย่มในราคาพเิศษสุดๆ จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้

พื้นเมอืง อาทเิช่นเครื่องยาจนีบักกุดแต๋ขนมเป๊ียะ กาแฟไวท์คอฟฟ่ี ชาเต๊ะตาเระ และของฝากของที่ระลกึ 

จากนั้นน าท่านสู่รา้นนาฬกิาปลอดภาษี เลอืกชมเละซื้อนาพิกา น ้าหอม แควนตัม้ เครือ่งประดับต่างๆในราคา

ปลอดภาษี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร SUN FONG BUK KUT THEชมิบะกุ๊ดเต ๋กระดกูหมตูุน๋ยาจนี
อนัลอืชือ่ 

บา่ย  เดนิทางโดยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวยส์ู่เมืองมะละกาเมืองที่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกจาUNESCO 

(2ชม.) ถงึเมอืงมะละกา น าท่านผ่านชมย่านบา้นเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นน าท่านชมย่านที่อยู่ของ

ชาวดัชท“์ดชัทส์แควร”์ ชมวหิารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสแีดง ซึง่เคยเป็นดนิแดนของดัช จากนัน้น า ทา่นเดนิ

ขึน้เขา St. Paul Hill ชมทวิทัศน์ของเมอืงและไปสักการะรูปปัน้นักบญุ St.Fracisทีศ่ักด ิส์ทิธิ ์(ตามตานานเลา่วา่เมือ่

หลาย รอ้ยปีลว่งมาแลว้ นักบญุ St Farncisไดส้ ิน้ชวีติไปเกอืบ 1 ปีเขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาตอ่มาไดข้ดุศพทา่นขึน้

เพือ่จะนาท่านไปฝังทีเ่มอืงกัวร์ ประเทศอนิเดยี แตเ่มือ่ขุดศพทา่นขึน้มาปรากฏวา่ ศพท่านเหมอืนคนนอนหลับ จงึ

ไดข้อต าแหน่งนักบุญใหแ้กท่่านจากพระราชวังวาตกิันแต่ทางพระราชวังไดต้อบกลับมาอกี 16 ปีผ่านไปขอใหต้ัด

แขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลอืดไหลเหมอืนยังมีชวีติอยู่จงึไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนักบุญ St. Francis 

Xavier และอกี60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดนิลงจากเขาชมป้อม A Famosaป้อมป้องกันเมอืงของโปรตุเกส ซึง่ถูกทา

ลายโดยอังกฤษจนเกอืบหมด (เหลอืไวแ้คป่ระต ูPorta De Santiago) อ าลาเมอืงมะละกาสู ่ดา่นยะโฮบารร์ ูเมอืง

ทา่หนา้ดา่นทีส่ าคัญตดิกับประเทศสงิคโปร ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพั่ก JB BERJAYA Waterfront / Bayu Marina Resort หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม  สงิคโปร ์– ซติ ีท้วัรส์งิคโปร ์- เมอไลออ้น - มารนีา่ เบยแ์ซนด ์- ชอ้ปป้ิงถนนออรช์ารด์     
(B/L/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านขา้มแดนมาเลเซยี เดนิทางเขา้สูต่วัเมอืงสงิคโปร ์จากนัน้น าทา่น ชมเมอืง

สงิคโปร ์ซ ึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมอืง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์โดยรูปปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทางอ่าว

มารน่ิา มทีัศนียภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท”ซึง่โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรม

การสรา้งคลา้ยหนามทุเรยีน ผ่านชม “Old Parliament House”อาคารรัฐสภาเก่า ซึง่ในอดีตเป็นทีต่ัง้ของ

รัฐสภาของสงิคโปรปั์จจบัุนเป็นจดุรวมของศลิปะ ดนตร ีการเตน้ร า การแสดงตลก มทีัศนียภาพทีส่ายงาม และเก็บ
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 ภาพความประทับใจกับ “Elephant Statue”รูปปั้นชา้งส ารดิเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของไทย 

ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสัมพันธไมตรกีับประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปร์

ในครัง้แรก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั ระดบั5 ดาว 

บา่ย   พเิศษ น าทา่นเยีย่มชม “มารนีา่ เบยแ์ซนด"์ รสีอรท์หรูใหญ่ทีส่ดุในสงิคโปร ์มารน่ีา เบยแ์ซนดส์ ประกอบไป

ดว้ยหอ้งพักและหอ้งสูทกว่า 2,561 หอ้ง โรงแรมยังมไีฮไลท ์คอื The Sands Sky Park ต ัง้อยู่ช ัน้ที ่57 

ของโรงแรม (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท2์3 SGD) 

 

 

 

 

 

 

เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรอืตัง้อยู่บนอาคารทัง้ 3แซนดส์สกายพารค์นี้ ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่

ทีสุ่ดในโลก มพีื้นทีก่วา้งขวางกวา่ 12,400ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าทีม่คีวามสูง200 ม. บนสวนไดรั้บการ

ตกแต่งอยา่งสวยงาม มตีน้ไมใ้หญ่ 250 ตน้ และไมป้ระดับอกี 650 ตน้ มรีา้นอาหารทีห่รูหรา รวมถงึ The Sky 

on 57 และยังม ี“มารีน่า เบยแ์ซนดส์ คาสโิน” ทีต่ัง้อยูใ่นตัวอาคารอันโออ่า่หรูหราฝ่ังตรงขา้มกับตัวโรงแรม จัด

วา่เป็นคาสโินทีเ่ต็มไปดว้ยเกมการพนันทกุรูปแบบ ซึง่นักท่องเทีย่วสามารถเพลดิเพลนิไปกับเกมหลากหลาย

รูปแบบ โดยมโีตะ๊พนันมากกวา่ 600 โตะ๊ มตีูพ้นันหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาท ิรูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บา

คาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นันหยอดเหรยีญ ภายในยังมรีา้นคา้ปลกีและภัตตาคารมากมาย ส าหรับนักชอปป้ิง

ทัง้หลายสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ยีห่อ้ดัง ๆ ไดม้ากมาย อาท ิLouis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, 

Burberry, Cartier 

จากน ัน้ น าคณะอสิระช้อปป้ิง ถนนออรช์ารด์ สนิคา้แบรนดเ์นม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกน ามาวางขายตาม

หา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ัง้อยูบ่นถนนสายนี้เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผ่านที ่

ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้เสมอ ถนนออรช์ารด์จัดไดว้า่เป็นแหลง่ชอ็ปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีนูยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมชัน้ดมีากมายตัง้อยู่เรยีงรายสองฝ่ังถนน อาทเิชน่ หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอืน่ๆอกี

มากมาย 

***(อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากน ัน้เขา้สูท่ ีพ่กั Quality / Ibis Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่  วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์- UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัรแลว้) - กรงุเทพ   
(B/-/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ ยา่นไชนา่ทาวน ์น าท่านชม วดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple)สรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม สมัย

ราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที ่1มนีาคม 2005 คา่ใชจ้า่ยในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์

(ประมาณ 1500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพิธี ชัน้ 2-3 เป็นพิพธิภัณฑ์และหอ้ง

หนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้า่นไดส้ักการะองคเ์จา้แมก่วนอมิ และใกลก้ัน

ก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 
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 จากน ัน้น าท่านเดนิทางสูโ่ลกเหนอืจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซา่ อาณาจกัร

ความบนัเทงิระดบัโลก UNIVERSAL STUDIO (รวมคา่บตัร) 

***(อสิระอาหารกลางวนัเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** แถมฟร ีคปูองแทนเงนิสด 10 SGD/

ทา่น*เงือ่นไขตาม condition ของ Resort World ในแตล่ะชว่งเวลา 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คณุและครอบครัวจะไดพ้บและ

สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยนูเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ทีแ่รกและทีเ่ดยีว

ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย18ชนิด เป็นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือ

ดัดแปลงเพือ่ทีน่ี่โดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคูทั่ง้หวาดเสยีวและสูงทีสุ่ด

ในโลก ดว้ย 

 

 

 

 

 

ระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีี่ยช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ล่นสามารถเลอืกไดว้า่จะ

เป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน กอ่นลงมอืฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขย่าขวัญทีม่คีวามเร็วสูง และความน่ากลัวของเหล่าวญิญาณมัมมีจ่ะคบื

คลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจลุสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครลว่งล ้าเขา้เขตหวง

หา้ม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านั้นยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผนเสีย่งตายของ

เหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 

 โซนมาดากสัการ ์สนุกแบบชวิชวิ ดว้ยการลอ่งเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตรก์ารต์ูน

เรือ่งมาดากัสการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์มารต์ี,้ เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่นี้โซนนวิยอรก์

สัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตืน่ตาไปกับบรรยากาศแห่งการสรา้ง

ภาพยนตร์การแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ุดพิเศษไลท์!คาเมร่า! แอคชั่น!สรา้งโดย สตีเว่นสปี

ลเบริก์ 

 โซนฮอลลวีูด้ พบกับโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหล่าเซเลบรติีท้ ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบนทอ้ง

ถนนแห่งนี้ โซนฟารฟ์าร์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ฟาร์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร์ 4มติ ิเรื่อง

เชร็ค ซึง่คณุไม่เคยไดส้ัมผัสมากอ่น นอกจากทีน่ี้เท่านัน้ นอกจากนี้ยังมมีุม ลดความหฤหรรษ์มาทีก่จิกรรมเบาๆ

เอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกับรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริ์ฟอาหารและเครือ่งดืม่จากท่ัวทุกมมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ป

ป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซ็ปตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ถนนสายทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซ็น

โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกับการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร!์!!  

***สามารถเลอืกซื้อ Optional TourS.E.A. Aquarium เป็นพิพิธภณัฑ์

สตัวน์ ้าเปิดใหมใ่หญท่ี่สุดในโลกกบั Marine Life Park (ไมร่วมคา่เขา้ 38 

SGD)จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบ

ใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจนุ ้าเค็มไดก้วา่ 45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกวา่ 800 

สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ ากว่า 100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรือ 

ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ท่ัวโลก 

17.00 น.  น าทา่นสูส่นามบนิชางกขีองสงิคโปร ์เตรยีมเดนิทางกลับกรุงเทพฯ 

20.40 น.  เหริฟ้ากลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่ TG 410  

22.00 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และ ความประทับใจทกุทา่น 

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

 “สิง่ท ีค่ณุคดิ...เนรมติไดโ้ดยเรา” 
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 หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่น

ราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิ  

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***เดนิทาง 10 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15ทา่นขึน้ไป (มหัีวหนา้ทัวร)์ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ ไมร่วมคา่ต ัว๋ พกัเดีย่ว 

TG 415 09.00 
- 12.10 

///////    TG 
410 20.40 - 

22.00  

2-5 JUL 2015  23,999.- 

-8,000 5,900.- 

9-12 JUL 2015  23,999.- 

16-19 JUL 2015  23,999.- 

23-26 JUL 2015  23,999.- 

30 JUL - 2 AUG 2015  23,999.- 

TG 415 09.00 
- 12.10 

///////    TG 
410 20.40 - 

22.00  

6-9 AUG 2015  23,999.- 

-8,000 5,900.- 

13-16 AUG 2015  23,999.- 

20-23 AUG 2015  23,999.- 

27-30 AUG 2015  23,999.- 

TG 415 09.00 
- 12.10 

///////    TG 
410 20.40 - 

22.00  

3-6 SEP 2015  23,999.- 

-8,000 5,900.- 

10-13 SEP 2015  23,999.- 
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24-27 SEP 2015  23,999.- 

TG 415 09.00 
- 12.10 

///////    TG 

410 20.40 - 
22.00  

1-4 OCT 2015  23,999.- 

-8,000 5,900.- 

8-11 OCT 2015  23,999.- 

15-18 OCT 2015  23,999.- 

22-25 OCT 2015วนัปิ
ยะ 

23,999.- 

29 OCT - 1NOV 2015  23,999.- 

TG 415 09.00 - 
12.10 ///////    

TG 410 20.40 - 
22.00  

5-8 NOV 2015 23,999.- 

-8,500 5,900.- 

12-15 NOV 2015 23,999.- 

19-22 NOV 2015 23,999.- 

26-29 NOV 2015 23,999.- 

TG 415 09.00 - 
12.10 ///////    

TG 410 20.40 - 
22.00  

4-7 DEC 2015 23,999.- 

-8,500 5,900.- 

10-13 DEC 2015 23,999.- 
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17-20 DEC 2015 23,999.- 

24-27 DEC 2015 23,999.- 

27-30 DEC 2015 23,999.- 

28-31 DEC 2015 23,999.- 

29 DEC - 01 JAN 
2016 

24,999.- -9,000 

วนัปีใหม ่

30 DEC - 02 JAN 
2016 

24,999.- -9,000 

วนัปีใหม ่

31 DEC - 03 JAN 
2016 

24,999.- -9,000 

วนัปีใหม ่

 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     ไมม่เีตยีงลด  2,000 บาท  
ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี                                        ราคา  5,500 บาท 

 
เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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 อตัรานีร้วม 

 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั โดยสายการบนิไทย แอรเ์วย(์TG) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่   

 คา่รถปรับอากาศรับ – สง่ ตามทีร่ะบใุนรายการ     

 คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีต่า่ง ๆ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ    

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  

 ประกันอบัุตเิหตรุะหวา่งการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขของประกันทีบ่รษัิทไดท้ าไว ้

 คา่สัมภาระส าหรับโหลดใตท้อ้งเครือ่ง น ้าหนักไมเ่กนิ 20ก.ก. ตอ่ ทา่น/ทา่นละ 1 ใบ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย (หากตอ้งการ)  

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ ๆ เชน่ คา่ซักรดี คา่โทรศพัท ์ฯลฯ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถทีม่าเลเซยี 30 RM. /ทา่นตลอดทรปิ 

 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขบัรถทีส่งิคโปร ์10 SGD/ทา่นตลอดทรปิ 

 ยังไมร่วมทปิหัวหนา้ทัวรต์ามความพงึพอใจ 

 
**ราคาดังกลา่วเป็นราคาพเิศษงดแจกของก านัลทกุชนดิ ** 

หมายเหต ุ

- บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วไดต้ามความเหมาะสม   

- บรษัิทไม่สามารถรับผดิชอบค่าเสยีหายกรณีเกดิเหตจุ าเป็นหรอืเหตสุุดวสิัย อันเนื่องจากภัยธรรมชาต ิการล่าชา้ หรอืยกเลกิของ

สายการบนิ การนัดหยุดงาน  ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏเิสธการเขา้เมือง ฯลฯ ราคาทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายหากท่าน

ยกเลกิรายการใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืเงนิในสว่นทีข่าดหายไป     

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.การยกเลกิ  

1.1 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่กโดยตรง

หรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

1.2 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

1.3 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์

1.4 ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2.เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตั๋วเท่านั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

3.กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

4.ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

5. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ 

ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายเุกนิ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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