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เทีย่วไฮไลทท์ ัง้ 2 ประเทศ  หาดใหญ ่ ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด ์  

เก็นติง้ ไฮแลนด ์ กวัลาลมัเปอร ์ มะละกา  ยะโฮบาร ู สงิคโปร ์ เกาะเซน็โตซา่  
ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ  ชมเมอืงสงิคโปร ์ ชอ็ปป้ิง  กลบัจากสงิคโปร ์

 บนิเขา้ทีห่าดใหญ ่/ บนิออกจากสงิคโปร ์(ไมย่อ้นทาง) 

 สมัผสัอากาศบรสิทุธิ ์“ปีนงัฮลิล”์ 

 ชมเมอืงในหมอก “เก็นต ิง้ไฮแลนด”์ 
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 ชมิสกุ ีเ้ห็ดเลศิรส เมอืงคาเมรอ่น ไฮแลนด ์

 สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาตอินัสดชืน่ทีค่าเมรอ่นไฮแลนด ์

 ดชัสส์แควร ์@ มะละกา เมอืงมรดกโลก 

 ตะลยุโลกเหนอืจนิตนาการ ดนิแดน มหาสนุก ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ (ไมร่วมคา่บตัร) 

พเิศษ ! ล ิม้รส ขา้วมนัไกไ่หหล ารา้น Boon Tong kee 

ชมโรงแรมและคาสโินหร ูMARINA BAYS SAND 

 

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

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

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!!  

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

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

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

07.45 น. เหนิฟ้าสูอ่ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL702 

09.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าทุกท่านผ่านพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงที ่ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลังจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่นเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยีน าทา่นเดนิทางสู ่วัดเค็ก ลก ซ ีหรอื

เจดยีห์มืน่พระ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิที ่วัดเขาเต่า ชมเจดยีห์มืน่พระ ซึง่เป็นวัดทีม่สีถาปัตยกรรมของ 

สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง  

หลังจากนัน้น าทา่นชม “วัดไชยมงัคลาราม” นมสัการพระพทุธไสยาสน์ และน าชม “วัดธรรมกิาราม” 

ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมรปูแบบพมา่ทีอ่ยูต่รงขา้มกนั  

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cititel HOTEL / Penang Georgetown Central  หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

วนัทีส่อง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปีนงัฮลิล ์ (Penang Hill) (รวมคา่บตัร)  หรอือกีชือ่คอื บกูติ เบนดรีา (Bukit 

Bendera) ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สงูจากระดับน ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดับนี ้ จงึท าให ้

อากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยูบ่นเขา จงึเป็นจดุชมววิพาโนรามาไดอ้ยา่งเลศิเลอ

ของเมอืงจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยงัไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิ

อกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรก
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คอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศกย็งัเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้ น าทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา  

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 ซึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หลลงสูส่ระน ้ามคีวาม

สงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้

หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี 

อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สัมผัสกับความ

งดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ไรส่ตรอ

เบอรี ่ซ ึง่ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรอืซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็น

ของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุ์ไมด้อกไมป้ระดับ 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 าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุ
ในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิุทธิอ์ันหนาวเย็น 

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

เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น  

 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม “FIRST WORLD” หรอืเทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท 

เฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
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หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาต

จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูิ

เฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ัง

กระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู ่นคร

กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลี่ยนอริยิาบถที่บรเิวณรา้นคา้

สนิคา้พื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋

เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลม

กล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถ า้บา

ต ูเป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันได

ไปยงัถ ้า ขา้งบนมรีปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถา่ยรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  
จากนัน้น าท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หาร

อาสา เพื่อล ารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะที่

สวยงาม  จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ

มาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดุล ซามัด ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ 

เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

แวะถา่ยรปูตกึแฝด PETRONAS สญัลักษณ์ของเมอืงกวัลาลัมเปอร ์(ไมร่วมคา่ขึน้ตกึ) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรม 

 น าชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลันดาเขา้ยดึ

ครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควรต์ัง้อยูบ่น

ถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์

โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่

ปนูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้

ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวตัศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลังได ้

เรยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยคุทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นีช้ ือ่วา่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. 

Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ี
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ชือ่เสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้

จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์หง่นีก้อ่นจะน าสง่ตอ่ไปยงั

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปู

กบัเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้าร

ปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี ้ 

อ าลาเมอืงมะละกา สูด่า่นยะโฮบารร์ ูเมอืงทา่หนา้ดา่นทีส่ าคญัตดิกบัประเทศสงิคโปร ์

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั BERJAYA WATER FRONT หรอืเทยีบเทา่ 4* ทีย่ะโฮว ์

 

วนัทีห่า้ ยะโฮบารหู ์ – สงิคโปร ์ – UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วมคา่บตัร) – มารนีา่บแ์ซนด ์ 

(B/-/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากน ัน้น าท่านเดนิทางสู่โลกเหนือจนิตนาการไปยงัดนิแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใหท้่านไดพ้บกับการแสดงสุดตระการตาและความสขุ สนุกไมรู่จ้บในทีเ่ดยีวที่ๆ  คุณและครอบครัวจะได ้

พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม ่ทีโ่ลกยังตอ้งตะลงึ เปิดฉากความสนุกกับยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ!! ที่

แรกและทีเ่ดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้กับเครือ่งเล่น 24 ชนดิโดย18ชนดิ เป็นเครือ่งเล่นที่

ออกแบบใหมห่รอืดัดแปลงเพือ่ทีน่ีโ่ดยเฉพาะ!!!แบง่ออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก ่ทีส่ดุ ของรถไฟเหาะรางคู่

ทัง้หวาดเสยีวและสงูทีส่ดุในโลก ดว้ยระดับความสงู 42.5 เมตรโดยจ าลองจากซรีีย่ช์ ือ่ดังแบทเทลิสตาร ์

กาแล็กตกิาซึง่ผูเ้ลน่สามารถเลอืกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษย ์ หรอืฝ่ายวายรา้ยไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟัน

บนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย 

โซนอยีปิตโ์บราณพบกับเครือ่งเลน่เขยา่ขวัญทีม่คีวามเร็วสงู  และความน่ากลัวของเหลา่วญิญาณมมัมีจ่ะ

คบืคลานในทา่มกลางความมดื  มาท าใหค้ณุขนลกุซู!้ โดยไมรู่ต้ัว  

 โซนเดอะ ลอสต์เวลิดห์รอืดนิแดนจุลสคิปารค์ทีพ่ายอ้นอดตีกลับไปสูย่คุดกึด าบรรพห์ากใครล่วงล ้าเขา้

เขตหวงหา้ม ไดโนเสารจ์ะโผล่มาหาคุณทันท ีเท่านัน้ยังไม่พอ คุณยังไดพ้บกับการแสดงโชวผ์าดโผน

เสีย่งตายของเหลา่สตันทไ์ดท้ี ่วอเตอรเ์วลิด ์!! 
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 โซนมาดากัสการ ์สนุกแบบชวิ ชวิ ดว้ยการล่องเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงน าจากภาพยนตร์

การต์นูเรือ่งมาดากสัการ ์อาทเิชน่ อเล็กซ,์ มารต์ี,้ เมลแมนและกลอเลยีทีค่อยตอ้นรับคณุเขา้สูป่่าทบึแหง่

นี้โซนนิวยอร์กสัมผัสเมืองจ าลองนิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิที่สุดในอเมรกิา และตื่นตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสรา้งภาพยนตรก์ารแสดงสเชีย่ลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชวช์ดุพเิศษไลท์!คาเมร่า! 

แอคชัน่!สรา้งโดย สตเีวน่ สปีลเบริก์  

 โซนฮอลลวีูด้ พบกบัโรงละครสไตลบ์รอดเวยแ์ละการตอ้นรับจากเหลา่เซเลบรติีท้ีจ่ะมายนืปรากฏตัวบน

ทอ้งถนนแหง่นี ้โซนฟาร ์ฟาร ์อเวย ์ครัง้แรกของโลก!!กบัปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อเวยพ์รอ้มทัง้ชมภาพยนตร ์

4มติ ิเรือ่งเชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยไดส้มัผัสมากอ่น นอกจากทีน่ีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมมีมุ ลดความหฤหรรษ์

มาทีก่จิกรรมเบาๆเอาใจนักกนิ-ดืม่-ชอ้ปกบัรา้นอาหาร บาร ์คลับทีร่อเสริฟ์อาหารและเครือ่งดืม่จากทัว่ทกุ

มมุโลกรวมถงึรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นมและคอนเซป็ตส์โตรบ์นเสน้ทางเฟสทฟีวอลค์ ถนนสายทีโ่ดด

เดน่ทีส่ดุของรสีอรท์ เวลิด ์เซน็โตซา่ ใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศใหค้ณุไดเ้พลดิเพลนิกบัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศ

สงิคโปร!์!!สงิคโปร!์!!  

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

ทีส่ดุในโลกกบั Marine Life Park ((สามารถสามารถซือ้ ซือ้ OOppttiioonnaall  บตัร บตัร SSeeaa..  AAqquuaarriiuumm  ไดใ้นราคา ไดใ้นราคา 

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

 จัดอนัดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้า สามารถ

บรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า 45 ลา้นลติร รวมสัตว์ทะเลกว่า 800 สายพันธุ์ รวบรวมสัตว์น ้ ากว่า 100,000 ตัว 

ตกแตง่ดว้ยซากปรักหักพังของเรอื ภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบรูณ์ของทะเลตา่งๆ ทั่วโลก 

 

*** หากไมส่นใจเทีย่วสวนสนกุ สามารถเดนิเลน่บรเิวณเกาะเซ็นโตซา่ / เลน่คาสโิน / 
ช็อปป้ิงทีห่า้ง VIVO / เดนิเลน่ทีห่าด SILOSO หรอื PALAWAN Beach ตามอธัยาศยั 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น ภตัตาคาร BOON TONG KEE ขา้วมนัไกช่ือ่ดงั  
ระดบั5 ดาว 

ชมการแสดงโชวแ์สง ส ีเสยีงและน ้า ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน South East Asia กับการแสดงทีม่ชี ือ่ว่า Wonder 

Full Light การแสดงนี้ จัดขึน้ที่ลาน Promenade หนา้ Marina Bay Sandsเป็นลานทีน่ั่งหันหนา้ออก

ทางอา่ว Marina 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

http://singapore-guides.blogspot.com/2010/03/marina-bay-sands.html
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วนัทีห่ก เมอรไ์ลออ้น – Garden by The Bay – วดัพระเขีย้วแกว้ ยา่นไชนา่ทาวน ์– ช็อปป้ิง

ถนนออรช์ารด์ – สนามบนิ  (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนัน้น าทา่น ชมเมอืงสงิคโปร ์ ซึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีาและศาลาวา่การเมอืง ชม

ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั  เมอรไ์ลออ้น 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ โดยรปูปัน้ครึง่สงิโตครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทางอา่ว

มารน่ิา มทีัศนยีภาพทีส่ายงาม โดยมฉีากดา้นหลังเป็น“โรงละครเอสเพลนาท” ซึง่

โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ยหนามทเุรยีน ผา่นชม “Old Parliament 

House” อาคารรัฐสภาเกา่ ซึง่ในอดตีเป็นทีต่ัง้ของรัฐสภาของสงิคโปร ์ ปัจจบุนัเป็นจดุ

รวมของศลิปะ ดนตร ี การเตน้ร า การแสดงตลก มทีศันยีภาพทีส่ายงาม และเกบ็ภาพ

ความประทับใจกบั “Elephant Statue” รปูปัน้ชา้งส ารดิเป็นของขวญัจากพระ

จลุจอมเกลา้ ร.5 ของไทย ซึง่ไดม้อบใหใ้นปี 1871 เพือ่สรา้งความสมัพันธไมตรกีบั

ประเทศสงิคโปรเ์มือ่ครัง้ทีพ่ระองคเ์สด็จมาเยอืนสงิคโปรใ์นครัง้แรก 

จากน ัน้แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY   

อสิระใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปร ์ชืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์และ เป็นศนูยก์ลาง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บรหิารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตสิงิคโปร ์

นอกจากนีย้ังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกับ Super tree  คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่า

เยอืนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสงูขึน้ 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอัน

งดงามของอา่วและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิตส์ าหรบั Super Tree 8 SGD) 

 

ไมร่วมคา่เขา้ท ัง้ 2 โดม  

หากตอ้งการชม คา่เขา้ชมโดมละ 18 SGD หรอื 460 บาท/ทา่น ** โปรดแจง้กอ่นเดนิทาง ** 

FLOWERS DOME CLOUD FOREST 

 

 

Flower Dome จะเป็นทีจ่ดัแสดงพรรณไมจ้ากเขครอ้น

ชืน้แถบเมดเิตอรเ์รเนยีน มตีน้ไมด้ัดยกัษ์และปาลม์ขวด

มากมายใหเ้ราไดถ้า่ยรปู รวมถงึมสีวนจิว๋น่ารักๆ ใหเ้ราดู

อกีดว้ย เหมาะแกก่ารไปน่ังอา่นหนังสอื น่ังเลน่ชลิๆ 

เพราะในเรอืนกระจกจะตดิแอรใ์หอ้ากาศเย็นสบาย และ

มกีลิน่หอมๆ ของดอกไมแ้ละตน้ไมฟุ้้งกระจายไปทัง้โดม 

 

 

Cloud Forest จะมนี ้าตกจ าลองขนาดใหญ ่พรอ้มดว้ย

พันธุพ์ชืและพันธุไ์มใ้นเขตป่าดบิชืน้มากมาย ในโดมจะ

ออกแบบเป็นทางเดนิ โดยเราจะเดนิขึน้ลฟิตไ์ปชัน้

บนสดุแลว้เดนิไลล่งมาจนถงึชัน้ลา่งทีเ่ป็นป่าหมอก

สวยงามมาก 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นไชนา่ทาวน ์ชมวดัพระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth Relic Temple) สรา้ง

ขึน้เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ ของพระพุทธเจา้ วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้ง สถาปัตยกรรม 

สมัยราชวงศ์ถัง วางศลิาฤกษ์ เมือ่วันที่ 1มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้น

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

พพิธิภณัฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้ 4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้มถา่ยภาพ) ใหท้า่นไดส้กัการะองค์
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เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็นวัดแขกซึง่มศีลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม พรอ้มเดนิเล่นชอ้ปป้ิง ซือ้

ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยประมาณ 1 ช.ม. 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  น าทา่นชอ้ปป้ิงยา่นถนนออรช์ารด์  

สนิคา้แบรนดเ์นม รุน่ใหมล่า่สุด จะถูกน ามาวางขายตามหา้งสรรพสนิคา้ ทีต่ ัง้อยูบ่นถนนสายนี้

เป็นแหง่แรกเพราะวา่สงิคโปรม์ทีา่เรอืและเรอืสนิคา้ทกุล าจะ ตอ้งมาผา่นที ่ทา่เรอืของสงิคโปรน์ี้

เสมอ ถนนออรช์ารด์จดัไดว้า่เป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะวา่มศีูนยก์ารคา้ รา้นคา้ และ

โรงแรมช ัน้ดมีากมายต ัง้อยู่เรยีงราย สองฝั่งถนน อาทเิช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, 

TANG และอืน่ๆอกีมากมาย   

17.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

20.30 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ LION AIR  เทีย่วบนิที ่SL105         

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทับใจ 

*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

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

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 

อตัราคา่บรกิาร 

Oct-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

5-10 OCT 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

12-17 OCT 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

19-24 OCT 17 
วนัปิยมหาราช 

22,999.- -2,800.- 7,500.- 

NOV-17 
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Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

16-21 NOV 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

DEC-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

/////// 

SL105 

SIN-DMK 

2030-2220 

1-6 DEC 17 22,999.- -2,800.- 7,500.- 

7-12 DEC 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

14-19 DEC 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

21-26 DEC 17 21,999.- -2,800.- 7,500.- 

SL706  

DMK-HDY 

0950-1110 

/////// 

TR292 

SIN-DMK 

2200-2330 

29 DEC – 3 JAN 18 

ปีใหม ่
22,999.- -2,800.- 7,500.- 

 
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 3,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 7,000 บาท  
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พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–หาดใหญ ่// สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 5 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 60 RM ตลอดทรปิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ า
ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
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9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

 


