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CODE:FD98 มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

FD98 :มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
* เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์
* สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์
Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
* เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA
* บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์
*พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน
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กําหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ก
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็
2-11ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

จํานวน

23-26 พ.ย 60

13,998

4,500

25

8-11 ธ.ค 60

15,998

4,500

25

14-17 ธ.ค 60

14,998

4,500

25

21-24 ธ.ค 60

14,998

4,500

25

29ธ.ค60-1ม.ค 61

18,998

4,500

25

18-21 ม.ค 61

12,998

4,500

25

1-4 ก.พ 61

13,998

4,500

25

1-4 มี.ค 61

15,998

4,500

25

15-18 มี.ค 61

14,998

4,500

25

29มี.ค-1เม.ย 61

14,998

4,500

25

12-15 เม.ย 61

18,998

4,500

25

28เม.ย-1พ.ค 61

16,998

4,500

25

4-7 พ.ค 61

14,998

4,500

25

26-29 พ.ค 61

14,998

4,500

25

ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿

ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿

วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง- กัวลาลัมเปอร์ Genting outlet premium เก็นติ้งไฮส์แลนด์
05.30 น.

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร1ชั้น 3 ประตู 3-4
เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

07.10 น.

ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD311

10.15 น.

ถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
(เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.)
นําท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงประเทศ
มาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษ
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เคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับ
สนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็น
สถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957
และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย
เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไน การ่า มาเลเซีย จากนั้นเราไปลิม้ รสช็อคโกแลต
ที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลต ที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทาง
บ้านได้ด้วยนําท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่นคือ หอคอยคู่ ปิโตรนาส Petronas Twin Towers อาคาร
หอคอยคู่ปิโตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซซาร์
เปลลี ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกใน
ปัจจุบัน ระหว่างทางนําท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย เป็นต้น จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ Resort World Genting นําท่านไปช้อปปิ้งที่ Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่
ล่าสุด บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ขึ้นสู่เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย สินค้าแบรนเนม ราคาพิเศษสุด จนถึง
เวลานัดหมาย นําท่านสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นําท่านสนุกตื่นเต้นโดยนําท่านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู่ ยอดเขา
“เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ําทะเล 6,000ฟิต
อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะโบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ
,สวนสนุกTheme Park ภายในเฟสเวิล์ดพลาซ่า (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยง
โชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม. (กรณีเข้าคาสิโน
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น )
:บนเก็นติ้งไฮแลนด์อุณหภูมิ18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียม เสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย:

ค่ํา

 บริการ อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก First World Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ที่พกั บนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพกั 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซื้อ
ห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท

วันที่สอง
เช้า

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

(ITKUL002)_FD98_ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3คืน (FD) พ.ย.60-พ.ค.61_เริ่มต้น 13,998.-

(ITKUL002)

จากนั้นนําท่านเดินทางลงจากเก็นติ้ง โดยกระเช้า นําท่านเดินทางชม เมืองใหม่ปุตราจายา ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ง
สินค้าปลอดภาษีราคาถูก อาทิ นาฬิกา น้ําหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย
เป็นศูนย์กลางของรัฐบาล ปุตราจายา ได้ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่สวยงามมีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของ
ที่นี่คือ สวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที่ทํางานของ
นายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่ทําการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ที่มีทศั นียภาพทีสวยงาม
เที่ยง
บ่าย

ค่ํา

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสําคัญที่มกี ารติดต่อค้าขายหรือ
เป็นเมือง เศรษฐกิจจนได้รับฉายาว่า Golden Age หรือ ขวาน ทอง เป็นต้นเหตุต่อการเปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์
ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญของมาเลเซียนําท่านชมมะละกา นําท่านเดินทางไปชม ย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อ
มะละกา จากนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่ยอดเนิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้น
โดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใช้ชื่อโบสถ์ว่า Duarte Coelho ในปี 1521 ด้วยความตั้งใจให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน
เมือง เมื่อครั้งทีพ่ วกดัตช์ เข้ายึดครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งนี้เป็น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี
1753 ได้มีการยกเลิกการใช้งานโบสถ์ และชาวดัตช์เปลี่ยนเนินเซนต์ปอนด์เป็นสุสานฝั่งศพของบุคคลสําคัญ สุสาน
เปิดภายในเซน ต์ปอนด์ เป็นสถานที่ฝั่งศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจากนั้นได้มกี ารเคลื่อนย้ายส่วน
ที่เหลืออยู่ไปยังเมืองโกอา ในอินเดีย มีอนุสาวรียห์ ินอ่อนของ St. Francis Xavier เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ 400 ปี
ที่ผ่านมา ที่บริเวณโบสถ์บนยอดของเนิน เป็นสถานที่ชมวิวอันน่าตื่นตา และหลุมฝั่งศพแบบดัตช์ที่สวยงามสามารถ
พบเห็นได้ภายในโบสถ์ จากนั้นนําท่านไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้านล่าง
เนินเขา เป็นที่ตั้งของป้อมปรา การ A’Famosa หรือ Porta De Santiago ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1511 และถูกทําลายโดย
พวกดัตช์แถบทั้งหมด เหลือไว้เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา ป้อม
เก่ารอบ ความเสียหายมากมาย และบางส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตช์เมื่อปี 1670 และสลักชื่อ East India
Company ไว้ จากนั้นนําท่านนําท่านเดินทางสู่ โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้าที่พกั
:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม

โยโฮบารู- สิงค์โปร์ –เมอร์ไลออนส์-วัดพระเขี้ยวแก้ว-น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง(Suntec City)
Garden by the Bay - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

เช้า

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
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นําท่านเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นําท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง(เดินทางผ่านด่าน
มาเลเซียสู่สิงคโปร์ โดยรถบัส)
จากนั้นซิตี้ทัวร์เมืองสิงคโปร์ นําท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล
ศาลฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนําท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ํา สิงคโปร์ ท่าน
สามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต ครึ่งปลา
นี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพทีส่ วยงาม มากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน
ระหว่าง ความจริงและตํานาน ซึ่งมีหัวเป็น สิงโต และลําตัวเป็นปลากําลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของ
ตํานานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตํานาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลําตัวที่ เป็นปลา แสดง
ถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะพบกับ โรงละคร
เอสพนาเนด ที่มลี ักษณะเป็นเอกลัษณ์ทไี่ ม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์
มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง
เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า วัดพระพุทธศาสนาแห่งนี้สร้าง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศ์ถัง วางศิลา
ฤกษ์ เมื่อวันที่ 1มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด ราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (ประมาณ 1500 ล้าน
บาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือ ชั้น 4 เป็นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรม
การตกแต่งที่สวยงาม พร้อมเดินเล่นช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ 1 ช.ม.
นําท่านชม น้ําพุแห่งความมั่งคั่ง(Fountain of Wealth)
อาคาร Suntec City เป็นกลุ่มอาคารที่ถกู สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักของฮวงจุ้ยล้วนๆ ตึก 5 หลังประหนึ่ง อุ้งมือมีห้านิ้ว
เรียงราย ในแง่ของความเชื่อเรื่องโชคลาภซินแส้ฮวงจุ้ยทั้งหลายบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าตัววงแหวนที่มีน้ําพุ่ง
ออกมาเข้าสู่ใจกลางน้ําพุมีความหมายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชีวิตและความมั่งคั่ง การที่น น้ําพุ่งเข้าตรงกลาง
ด้านในคือการกักเก็บความมั่งคั่งของตัวตึก SUNTEC CITY โดยสายน้ําประหนึ่งความมั่งคั่งที่ไหลมารวมกัน กล่าว
กันว่า ใครที่มาเยือน Suntec City แล้วได้มาเดินรอบน้ําพุแห่งนี้สามรอบโดยเอามือแตะที่นา้ํ พุไว้ตลอดเวลาจะได้รับ
พลังน้ําแห่งโชคลาภและความโชคดีหรือรวยตึกนี้ยังเป็นห้างช็อปปิ้งมอลล์ และ อาคารสํานักงานขนาดใหญ่
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่าน
ได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอย
ฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สําหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50
เมตร บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ
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(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์สําหรับ Super Tree 8SGD (208บาท) และ 2Domes 28SGD(700 บาท)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ย่านออร์ชาร์ด สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่วโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านค้า
ต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกับ
สินค้าหลากหลายแบรนด์เนมชื่อดัง มีตั้งแต่ราคาแพงหรูเริศ จนถึงราคาย่อมเยา (อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อ
สะดวกในการช้อปปิง้ ) จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางเข้าที่พัก
:โรงแรม Oxford Hotel , Quality Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
วันที่สี่

Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์ -สนามบินชางกี - ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า (Resort World Sentosa) เป็นที่รู้จักใน
ฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่ใดมาก่อนไม่
ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้งพลาซ่า Festive Walkและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Univerl Studios
Singapore)เฟสทีฟวอล์ก(Festive Walk) (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท *แจ้งก่อน
เดินทาง7วัน) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์
เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจาก
ภาพยนตร์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซนฮอลลีวู๊ด โซน
ไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์
(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นต้น ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบ
ทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมีสถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดย
จะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สําหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียก
เสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย
ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของ
โลก มาดากัสการ์:การผจญภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่นจาก
ภาพยนตร์ที่ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “ มาดากัสการ์ ” เครื่องแรกของโลกจากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น
(DREAMWORKS ANIMATIONจุดท่องเที่ยวจากเรื่องปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุก
หางแรกในเอเชียที่จะมีSHREK 4D เครือ่ งเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์
เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุดสําหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลาย จูราสสิคพาร์ค เป็นต้น และเครื่องเล่น
ใหม่ล่าสุด Transformers Theme Park ถูกสร้างเฉพาะที่Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal
Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่านั้น เปิดบริการในเดือนธันวาคม 54 และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็น
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ถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย
ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม)
จนถึงเวลานัดหมาย จากนัน้ นําท่านเดินทางสูส่ นามบินชางกี
20.40 น.

เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิน THAI AIRASIA เที่ยวบินที่ FD350

22.05 น.

ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

************************************
รายการทัวร์สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมือ่ ท่านตกลงเดิ นทาง จ่ายค่าจอง ค่าทัวร์
แล้ว มิสามารถเปลีย่ นแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่
ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถ
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ได้
ประกาศสําคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้นเนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบินเชอร์ชาร์ทน้ํามัน ภาษี
สนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมือ่ ตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแล้ ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง
หรือยกเลิกคืนเงินได้ ทุกกรณี
ข้อมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินที่ใช้

THAI AIR ASIA (FD)

เวลา

เวลาประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชม

สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา (กรุณาเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางอีกครั้ง)

สกุลเงิน

มาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 9-10 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง
สิงคโปร์ ดอลล่าสิงคโปร์ ( SD) 1 SD = 25 -26 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อน
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เดินทาง
โรงแรม

จํานวน 3 คืน คือ เก็นติ้ง 1คืน โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน พักห้องละ 2 ท่าน
กรณีเดินทางเป็นจํานวนคี่ จัดพัก 3ท่านมีเตียงเสริมให้

อาหาร

มื้อเช้า จัดบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม มื้อเที่ยง และเย็น จัดเป็นเช็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 ท่าน
ร้านอาหารส่วนใหญ่ ทํารสชาติอาหารใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาจจะไม่จัด ท่านอาจจะเตรียม
น้ําพริกไปได้

ไฟฟ้า

ระบบ 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลั๊ก 3 ขาเหลี่ยมไป

น้ําดื่ม

น้ําดื่ม จะมีบริการท่านละ 1ขวดต่อวัน
บางโรงแรม อาจจะไม่มีน้ําดื่ม แต่จะมีชา กาแฟ บริการในห้องฟรี

ภาษา

มาเลเซีย ใช้ภาษาท้องถิ่น ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ
สิงคโปร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง

การนัดหมายและ การ
เตรียมตัวการเดินทาง

บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์โทร จุดนัดหมาย ก่อน
การเดินทาง 3-5 วัน

กรุ๊ปสามารถออกเดินทาง กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ขั้นต่ํา 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์บริการ
การให้ทิป

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( รวม 4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต) สําหรับหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับ
ความประทับใจในการบริการ

ค่าบริการนี้รวม ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย และเซอร์ชาร์ทน้าํ มันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับ
อากาศนําเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ , ค่าธรรมเนียมเข้าชม ,
ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย , ค่าน้ําดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัท
ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีลูกค้าต้อการซื้อประกัน
สุขภาพเพิ่มกรุณาติดต่อบริษัท)
ค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ ทีวี ช่องพิเศษ,ค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกํากับภาษีไม่ตอ้ งจ่าย) , ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ การ
ยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ,.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต)
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สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ,
ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทาง(พาสปอต)เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ **กรุณา
ตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมือง
ท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*
เงื่อนไขในการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า (การไม่ชําระ
เงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการ
เดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา หรือ ค่า
ทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อ
ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ ี่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้รว่ มคณะไม่ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อย
แล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้ งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น
บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสี ิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผู้จัดกํากับเท่านั้น
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10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
11. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม กรุณาแจ้งบริษัทล่วงหน้า
12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาในการ
ท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความ
ร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
13. บริการน้ําดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง
14. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตาม
พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และ
ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซือ้ ประกันสุขภาพ ในระหว่างการ
เดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุม้ ครองให้ละเอียด)
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ทั้งหมด
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