(ไม่ ต้องจ่ ายเพิม่ ค่ าบัตรเข้ ายูนิเวอร์ แซล เพราะเรารวมในโปรแกรมทัวร์ แล้ ว และท่ านจะไม่ เสี ยความรู้ สึก)

กำหนดกำรเดิ นทำง 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58 ตรงช่วงวันหยุดเทศกำลปี ใหม่
วันแรก
04.00 น.

กรุ งเทพฯ – มาเลเซีย - ปุตราจาย่ า – เก็นติง้ ไฮแลนด์
(-/L/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์ เตอร์ E สายการบินแอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

07.05 น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เทีย่ วบินที่ FD 311

10.15 น.

เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

เที่ยง

 บริ การอาหารเที่ยง ณ ร้านภัตตาคาร (1)

13.30 น.

จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า จากนั้นนาท่าน ชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”
ซึ่ งเป็ นเมื อ งของรั ฐ บาล และเป็ นศู น ย์ร าชการแห่ ง ใหม่ ข อง
ประเทศมาเลเซี ย น าท่ า นชมส านัก นายกรั ฐ มนตรี (ท่ า นดร.
มหาธี ร์) ชมมัสยิดสี ชมพูซ่ ึ งเป็ นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายใน
ของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ
ผ่า นบ้า นพัก ของท่ า นนายกรั ฐมนตรี ข องท่ า น ดร.มหาธี ร์ มู ฮั ม หมั ด ซึ่ งตั้ง อยู่บ นยอดเขากลาง
1
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ทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
14.30 น.

พัก
ค่า

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถาน
คาสิ โนระดับชาติ บนยอดเขาสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต นาท่าน
สู่ เก้ นติ้งไฮแลนด์ โดยการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ที่สถานี SKY WAY นัง่
กระเช้า ข้า มภู เขาที่ ย าวที่ สุ ดในเอเชี ย เทคโนโลยีใ หม่ ล่ าสุ ด ปลอดภัย
รวดเร็ ว ซึ่ งท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุ มสู งที่สวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไม้ที่ท่าน
ต้องประทับใจ จ
พัก FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่ า ระดับ 3 ดาว บนยอดเขาเก็นติง้
 รับประทานอาหารค่าแบบบุพเฟ่ ต์ ณ ภัตตาคาร (2)

อิ สระให้ท่านได้พ กั ผ่อน หรื อเลื อกบันทึ กภาพความประทับใจ หรื อสนุ กสนานและเพลิ ดเพลิ นกับ
เครื่ องเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่ มและกลางแจ้ง (ค่ าเครื่ องเล่ น ไม่ รวมในอัตราค่ าบริ การ) อาทิเช่น ซี มู
เลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตว์โลกล้านปี ตะลุยอวกาศ แข่งขันรถโกลคาร์ ท เป็ นต้น หรื อเชิ ญหาความสาราญ
เสี่ ยงโชคในสถานคาสิ โนระดับชาติ

อิสระเวลา ให้ ท่านได้ เลือกไป นับถอยหลังเข้ าปี ใหม่ หรือชมบรรยากาศเทศกาลปี ใหม่
วันทีส่ อง
06.00 น.
07.00 น.

เที่ยง

ให้ ท่านได้ นับถอยหลังเข้ าสู่ ปีใหม่ 2015 / ไม่ มีบริการจากทางทัวร์
เก้นติง้ ไฮแลนด์ - ชมกรุ งกัวลาลัมเปอร์ – ยะโฮร์ บารู
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ลงจากเก็นติ้งจากนั้นเดินทางสู่ ตวั กรุ งกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย นาท่านชมเมือง
กัวลาลัมเปอร์ ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ตึก KL TOWER ที่มีความสู งเป็ นอันดับ 4ใน
บรรดาหอสู งสื่ อสารในโลก ซึ่ งใช้เป็ นที่ถ่ายทอดเสี ยงสาหรับ วิทยุและโทรทัศน์ (ไม่ได้ข้ ึนด้านบน) นา
ท่านเลือกซื้ อของฝากสิ นค้าขึ้นชื่อของมาเลเซี ย เลือกซื้ อช็อคโกแลต และเยีย่ มชมร้านดิวตี้ฟรี
 บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตราคาร (4)
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บ่าย

ค่า
พัก
วันทีส่ าม
06.00 น.
07.00 น.

จากนั้นนาท่านผ่านชมตึ ก รั ฐสภา และบันทึ กภาพความประทับใจที่ จั ตุรัส
เมอร์ เดก้ า สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่องั กฤษเคยปกครองมาเลเซี ยมา
ยาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่ งปั จจุบนั
ได้ใช้เป็ นที่ทาการของศาลสู งและยังได้ชื่อว่าเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ ง
ของมาเลเซี ยด้วย ชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack สู งถึง 100 เมตรของอังกฤษซึ่ งได้ลดลง
และชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซี ยขึ้นแทน ในวันฉลองเอกราช 31 สิ งหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวัง
สุ ลต่ าน อีสตาน่ า ไนการ่ า ถ่ายรู ปด้านหน้ากับพระราชวังของสุ ลต่านมาเลเซี ย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
รัฐยะโฮร์ บารู เมืองชายแดนของมาเลเซี ย ที่มีพ้นื ที่ติดต่อกับสิ งคโปร์
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหาร(5)
พัก SALESA JOHOR BARU HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว / ยะโฮร์ บารู
ชมเมืองยะโฮร์ บารู – สิ งคโปร์ - ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ – มาริน่า เบย์ แซนด์ – โชว์ นา้ พุ
(B/-/D)
 บริ การอาหารเช้า ณ (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่ ประเทศสิ ง คโปร์ สมควรแก่ เ วลาน าท่ า นสั ม ผัส ความอลัง การได้
เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กับเครื่ องเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น
1. Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลิ นกับการผจญภัย
ในโลกจูลาสิ คพาร์ค และ water world,
2. Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ ตูนวอลท์ ดิสนี ย ์
เหล่าการ์ ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทัว่ โลก,
3.
Zone Madagascar เปิ ดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ ตูน สัมผัสตัวการ์ ตูนผ่านบรรยากาศดินแดน
มหัศจรรย์เกาะแอฟริ กาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ ตูนดัง,
4.
Zone Hollywood ชมการแสดงอันตื่นตา ราวกับท่านได้สัมผัส บรรยากาศเหมือนจริ ง,
5.
Zone NewYork ตื่นตาตื่นใจกับสเปเชี่ ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริ งกับ พายุเฮอริ เคนที่พดั
กระหน่ า นิวยอรค์ซิต้ ี
6.
Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลงั การาง
คู่ที่สูงที่สุดของโลก,
7.
Zone Ancient Egyptรี เวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ ร่วมตื่ นเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่
ท่ามกลางความมื ดมิ ดนอกจากนี้ ยงั มี บรรดาเหล่ าตัวการ์ ตูนดังๆ ของค่ายยูนิเวอร์ แซล
สตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรู ปร่ วมกับเหล่าตัวการ์ ตูนเป็ นที่ระลึก
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มือ้ เทีย่ ง
บ่ าย
ค่า
19.00 น.

พัก
วันทีส่ ี่
06.00 น.
07.00 น.

เทีย่ ง
13.00 น.

***บริการขนม+นา้ ผลไม้ **
ให้ ท่านรับประทานได้ ตามอิสระ (เพือ่ ความสะดวกในการเทีย่ วสม)
อยู่ไนยูนิเวอร์ แซล ทั้งวัน (รวมบัตรค่ าเข้ าชมแล้ว)
ให้ ทุกท่ านสนุกต่ อกับเครื่องเล่ น จนถึงเวลาที่เจ้ าหน้ าทีน่ ัดเจอกันที่ ณ จุดนัดพบ
 บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (7)
จากนั้นนาท่านพบกับเมกกะโปรเจกต์ มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุ ดที่รัฐบาล
สิ งคโปร์ ได้พฒั นาร่ วมกับ ลาสเวกัสแซนด์ ดอร์ เปอร์ เรชัน่ เพื่อเนรมิตอ่าว
มาริ น่าให้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวใหม่..โดยเอาโรงแรม ที่มีห้องพักสุ ดหรู กว่า
2,560 ห้อง , คาสิ โนที่ใหญ่เป็ นอันดับ สองของโลก สามารถจุคนได้ราว
15,000 คน มีโต๊ะเกมส์ต่างๆ 500 โต๊ะ ตู้ สล็อต 1,500 ตู ้ ห้างสรรพสิ นค้าที่รวมแบรนด์จากทัว่ โลก โรง
ละคร และศูนย์การประชุมมาไว้ดว้ ยกันภายใต้อาคารที่มีลกั ษณะคล้ายกองไพ่ 3 กอง และมีเรื อขนาด
ใหญ่วางซ้อนด้านบนอีกชั้นหนึ่ง....หรื อ ท่านอยากชมวิวรอบๆ อ่าวมาริ น่า... ท่านสามารถขึ้นมาชมวิวที่
สวนลอยฟ้า ชั้น 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่ รวมค่ าเข้ าชม ท่านละ 25 SGD)
เข้ าพัก ณ FURAMA CITYCENTRE หรื อเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว (UPGRADE)
ชมเมืองสิ งค์ โปร์ -ช้ อปปิ้ ง – กรุ งเทพฯ
(B/L/-)
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ (8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่าน ชมเมืองสิ งคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทาเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ นจุดชมวิวริ ม
แม่น้ าสิ งคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิ งคโปร์ โดยรู ปปั้ นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลานี้ หนั หน้าออกทางอ่าว
มาริ น่า มีทศั นียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรงละครเอสเพลน
นาท ซึ่ งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรี ยน
 บริ การอาหารเที่ยง (9) ณ ร้านอาหาร
จากนั้นให้นาท่านอิสระช๊อปปิ้ งบน ถนนออชาร์ ด นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า ย่านการค้าถนนออร์ ชาร์ ดอัน
โด่ งดัง อิสระกับการเลือกซื้อสิ นค้ านานาชนิด ไม่ ว่าจะเป็ นห้ าง Center Point ,Orchard Center ,
Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสิ นค้าแบรนเนมชื่อดัง
4
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14.30 น.
17.10 น

จนได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางสู่ ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 355

18.35 น.

เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เทีย่ ว สิ งคโปร์ มาเลเซีย ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

Note : วิธีการเลือกใช้บริ การบริ ษทั ทัวร์ไปท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียและประเทศสิ งคโปร์
1. บริ ษทั ทัวร์ น้ นั มีการจดทะเบียนหรื อเปล่า (ต้องจดทะเบียนเป็ นต่างประเทศ)
2. อาหารในรายการทัวร์ มีกี่ม้ือ ท่านลองคานวณเองดูวา่ หากท่านต้องไปจ่ายเพิ่ง 150 บาท ต่อมื้อท่านจะทานอิ่มหรื อเปล่า ?
(ทัวร์จะคิด150 บาท ต่อท่าน)
3. ทัวร์ ที่พกั บนเก็นติ้ง หากในรายการทัวร์ รวมอาหารค่าบุฟเฟ่ ต์ที่โรงแรมบนเก็นติ้งราคาจะแพงกว่าแต่ท่านจะได้ข้ ึนเก็น
ติ้งเร็ ว และอาหารมีให้เลือกมากมาย และหลากหลาย ไม่ตอ้ งกลัวว่าอาหารจะไม่พอ (ซื้ อหน้าห้องอาหารราคาอาหารค่า
550 บาทต่อท่าน)
4. โรงแรมที่พกั ระดับไหน? อยูย่ า่ นไหน?
5. ระหว่างการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรื อเปล่า เช่น ขนม น้ าาหวาน น้ าดื่ม ฯลฯ
6. มีไกด์ไทย 1 ท่าน และ สต๊าฟ 1 ท่าน มี ไกด์มาเลเซีย และคนขับอีก 2 ท่านหรื อเปล่า ?
7. โปรแกรมการเดินทางส่ วนใหญ่ ทุกบริ ษทั จะเหมือนกัน แหล่งท่องเที่ยวเท่ากัน เส้นทางเดียวกัน
8. รายการค่าเข้าชม ให้ท่านคิดให้ละเอียดว่าหากทัวร์ ไม่รวมค่าเข้าชมเอาไว้ หากท่านต้องไปจ่ายเพิม่ หน้างานราคาจะเท่าไร
และหากรวมไปแล้วจะถูกกว่าหรื อเปล่า?
9. ราคา (ให้ท่านคิดเป็ นประเด็นหลังๆ เนื่ องจากการไปเที่ยวหากท่านตั้งงบไว้แล้ว ก็ให้ดูราคาตามงบประมาณ แล้วท่านจะ
ได้บริ การที่ไม่มีการตัดรายละเอียดต่างๆออกไป ด้วยเหตุผลด้านราคา)

อัตราค่ าบริการ
รายละเอียด/จานวนผู้เดินทาง

ราคา/ท่ าน

ผู้เดินทาง ผู้ใหญ่ 30 ท่าน

22,500.-

ผู้เดินทางเด็ก 3-11 ขวบท่าน

21,400.-

(ไม่ มีเตียง ให้ พกั กับผู้ใหญ่ )
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่ารถบัสมาเลเซี ยปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั 3 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าตัว๊ เครื่ องบิน ดอนเมือง-KL/สิ งคโปร์ -ดอนเมือง

 ค่าเข้ าชมสิงคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล








ค่ าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการนาเที่ยว (9 มือ้ ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่ าเจ้ าหน้ าทีม่ ัคคุเทศก์ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจาบ้านเบื้องต้น
ค่าบริ การจัดนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ฟรี คู่มือการเดินทาง ท่ องเที่ยว ณ ประเทศสิ งคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ท่ านละ 1 ชุ ด

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนิ นการ
สารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิจารณา
และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิ ดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ การจราจล และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนื อการ
ควบคุ มของ ทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสู ญ
หาย ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
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- บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
- เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทาง บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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