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MS9 ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน
ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลา/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากสิงคโปร์ 6 วัน)
กำหนดกำรเดินทำง 29 - 4 พฤษภำคม 2560 รำคำ 12,900 บำท

วันแรก
13.45 น.
14.45 น.

9-14 พฤษภำคม 2560
17-22 มิถุนำยน 2560
8-13 กรกฎำคม 2560
9-14 สิ งหำคม 2560
9-14 กันยำยน 2560
7-12 ตุลำคม 2560
21-26 ตุลำคม 2560
11-16 พฤศจิกำยน 2560
9-14 ธันวำคม 2560
28-2 มกรำคม 2561
30-4 มกรำคม 2561
กรุงเทพ – หาดใหญ่

รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ
รำคำ

12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
12,900
13,900
13,900

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

พร้อมกันที่สถำนีรถไฟหัวลำโพงเจ้ำหน้ำที่บริ ษทั รอต้อนรับเตรี ยมควำมพร้อมสู่ ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของกำร
รถไฟแห่งประเทศไทย
ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 ชั้นสองตูน้ อนปรับอำกำศ นำท่ำน
ออกเดินทำงสู่หำดใหญ่ เชิญท่ำนนัง่ และนอนสบำยๆ และชมวิวทิวทัศน์
ของจังหวัดต่ำงๆระหว่ำงสองข้ำงทำงช่วงเย็นเชิญท่ำนเลือกทำนอำหำร
จำกห้องอำหำรของรถไฟหรื อเลือกสัง่ มำทำนได้ตำมอัธยำศัยพร้อมชม
ทัศนียภำพของทะเลช่วงหัวหิ น-ปรำณบุรีซ่ ึงบำงช่วงของเส้นทำงรถไฟ
จะวิ่งเลียบทะเลดื่มด่ำกับบรรยำกำศของพระอำทิตย์ลบั ขอบฟ้ำที่สวยงำม
ช่วงค่ำ พนักงำนกำรรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่ำนได้พกั ผ่อนนอนหลับแสนสบำยรำตรี สวัสดิ์..............
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วันที่สอง หาดใหญ่ -ปี นัง เมืองมรดกโลก-วัดเขาเต่ า
เช้ำ
07.00 น.

12.00 น.
บ่ำย

18.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.

12.00 น.

บริ กำรอำหำรเช้ำแบบข้ำวต้มทรงเครื่ อง พร้อม กำแฟ หรื อโอวัลตินร้อนๆ บนรถไฟ มื้อที่ 1
เดินทำงถึงสถำนีรถไฟหำดใหญ่ จำกนั้นนำสัมภำระขึ้นรถปรับอำกำศมุ่งสู่ ด่ำนสะเดำ เพื่อตรวจเช็คหนังสื อ
เดินทำงเข้ำสู่ มำเลเซีย จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ มำเลเซียผ่ำนเมืองเก่ำไทรบุรีของไทยเรำปัจจุบนั คือเมืองเคดำห์
เมืองอู่ขำ้ วอู่น้ ำของมำเลเซีย สองข้ำงทำงจะเต็มไปด้วยทุ่งท้องนำเหลืองอร่ ำม เชิญท่ำนพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์และ
ควำมเป็ นอยูข่ องชำวมลำยูกนั เพลินๆ
บริการอาหารกลางวันมื้อที่ 2 ภัตตาคารจีน ในเมือง อลอร์ สตาร์ (ไทรบุรีเดิม)
หลังอำหำรออกเดินทำงต่อโดยเส้นทำงมอเตอร์เวย์สู่เกำะปี นัง
นำท่ำนข้ำมสะพำนปี นัง ยำว 13.5 กม. ข้ำมทะเลสู่ เกำะปี นัง ถึงเกำะปี นัง ผ่ำนชมอำคำรบ้ำนเรื อนชำวปี นัง ซึ่งสร้ำง
ตำมแบบสถำปัตยกรรมโปตุเกสซึ่งเหมือนอำคำรของชำวภูเก็ต นำท่ำน เที่ยวชม วัดเขาเต่ า ซึ่งมีเจ้ำแม่กวนอิม
ประดิษฐำนบนยอดเขำ ชม เจดียห์ มื่นพระ ที่ซ่ ึงรัชกำลที่ 5 เคยเสด็จประพำส เมื่อหลำยร้อยปี ก่อนและพระองค์ได้
ทรงพระรำชทำนเงินส่ วนพระองค์ ให้กบั วัด เดิมทีวดั ได้ สร้ำงองค์เจดียแ์ บบจีนทั้งองค์เจดีย ์ มีเจ็ดชั้น ทำงวัดได้
ซำบซึ้งถึง พระกรุ ณำธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ ชั้นที่สำม ถึงชั้นที่หำ้ เป็ นสถำปัตยกรรมแบบไทย มำตรำบ
เท่ำทุกวันนี้ บนวัดเขำเต่ำ เรำสำมำรถชมทิวทัศน์ของเมือง ปี นังเมืองท่ำใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมำปกครอง
นำท่ำนลงจำกวัดเขำเต่ำสนุกกับกำรลงจำกเขำช้อปปิ้ งสิ นค้ำหลำกหลำยจำกทัว่ ประเทศ
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 3) จำกนั้นนำท่ำน เข้ำที่พกั โรงแรม ROYAL หรื อระดับใกล้เคียงกัน เชิญท่ำนพักผ่อนหรื อ
ช้อปปิ้ งเที่ยวชมชีวิตชำวปี นังยำมค่ำคืนหรื อท่ำนจะลองนัง่ สำมล้อปี นังเอกลักษณ์อนั โดดเด่น
สตรีทอาร์ ตเมืองปี นัง-ป้ อมปื นควอนอริส-วัดไทย-วัดพม่ า-ปี นัง-คาเมรอนไฮแลนด์
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 4) หลังอำหำรนำท่ำนสู่ ยำ่ นเก่ำแก่ของปี นัง ให้
ท่ำนได้เพลิดเพลิน กับกำรเดินชมอำคำรชิโนโปรตุกีสอันเก่ำแก่ จำกนั้น
สนุกกับกำรถ่ำยภำพที่จิตรกรชื่อดังได้วำดภำพไว้ตำมอำคำรอันเก่ำแก่
ต่ำงๆ อันเป็ นที่งดงำมยิง่ นัก จำกนั้นเที่ยวชมป้อมปื นควอโนริ ส ที่ อังกฤษ
สร้ำงขึ้นไว้ต่อสู ก้ บั สยำมประเทศในสมัยก่อน ริ มทะเลปี นัง ที่นนั่ ท่ำนจะ
ได้ชมอำคำร City Hall ที่ ออกแบบสร้ำงอย่ำงสวยงำม ด้วยสถำปัตยำ
กรรมแบบอังกฤษ หอนำฬิกำที่โดดเด่น
ที่เป็ น เอกลักษณ์ ตั้งตระหง่ำนอยูใ่ กล้ชำยทะเลจากนั้นเที่ยวชมวัด
ไชยมังคราราม สร้ำง พ.ศ. 2388 เป็ นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยำสน์ยำว อันดับ 3 ของโลก และมีหลวงปู่ ทวด อยูด่ ำ้ น
ในโบสถ์ ชม วัดพม่ า วัดดามิการาม ซึ่งก่อสร้ำงตำมสถำปัตยฯ ของพม่ำ ด้ำนในมีพระพุทธรู ปหิ นอ่อน และ
เจดีย ์ แบบพม่ำที่งดงำม นำท่ำนเลือกซื้อของที่ระลึกท้องถิ่นฝำกคนที่บำ้ น "บะกุดเต๋ "(ผงสมุนไพรยำจีนบำรุ ง
ร่ ำงกำย) และน้ ำมันแก้ปวดเมื่อยที่เลื่องชื่อ จำกนั้นออกเดินทำงสู่ คาเมรอนไฮแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5) เข้ำสู่ เส้นทำงด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงเมืองอิโปร์ กรำบนมัสกำรเจ้ำแม่
กวนอิม ณ วัดจีนภำยในถ้ ำจะประดิษฐำนรู ปปั้นเจ้ำแม่กวนอิม,
พระสังขจำยและเทวรู ปเทพเจ้ำจีนปำงต่ำงๆ ฯลฯ ภำยในถ้ ำ จำกนั้น
เดินทำงสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถำนที่พกั ตำกอำกำศบนเขำสู งของนัก
ธุรกิจชำวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบนั ทำเป็ นสถำนที่พกั ตำก
อำกำศสำหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ชื่นชมธรรมชำติ ระหว่ำงทำงสู่ คำ
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18.30 น.
20.30 น.
วันทีส่ ี่
07.00 น.

13.00 น.

วันทีห่ ้ า
07.00 น.
08.30 น.

เมรอนชมไร่ พชื ผักอันเขียวขจีและชมไร่ สตอร์ เบอร์ รี่จำนวนมำกมำยบนภูเขำสู งสัมผัสอำกำศหนำวเย็นตลอดทั้งปี
เพลิดเพลินกับทัศนียภำพของทิวเขำและป่ ำดงดิบแวะชมฟาร์ มผึง้ ซึ่งชำวคำเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็ นจำนวนมำก เชิญ
ท่ำน ชมบรรยำกำศสภำพ ระบบนิเวศภำยในฟำร์ม หรื อ เลือกซื้อน้ ำผึ้งกลับบ้ำน ซึ่งเป็ นอำหำรที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ ำงกำย
บริการอาหารค่า ( มื้อที่ 6 ) แบบสุ ก้ ีหม้อไฟ ชาบู-ชาบู จำกนั้นเชิญท่ำนช้อปปิ้ งผลไม้ ,ดอกไม้เมืองหนำว
นำท่ำนเข้ำที่พกั โรงแรมฮอริเทจ หรื อระดับใกล้เคียงกัน
คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติง้ ฯ
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 7) สัมผัสบรรยำกำศอันสดชื่นแสนเย็นสบำยบนยอดเขำในยำมเช้ำ นำท่ำนลงจำกเขำ
คำเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ ชำบำรัต ขนำดใหญ่ มองดูคล้ำยผืนผ้ำสักหลำดขนำดยักษ์ เป็ นชำที่มีรสชำติ อร่ อยที่สุดของ
มำเลเซีย เชิญท่ำนเลือกชิม หรื อซื้อชำจำกไร่ ฝำกคนทำงบ้ำน จำกนั้นแวะ เที่ยวน้าตกอีสกันดา ระหว่ำงเส้นทำงลง
จำกคำเมรอนฯ ได้เวลำอันสมควร เดินทำงสู่ ยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด์
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จำกนั้นเดินทำง สู่ ยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด์ สู่ สถำนี AWANA SKY WAY เป็ น
กระเช้ำที่เพิ่งเปิ ดใช้บริ กำรใหม่ในปี 2017(ควรแบ่ งกระเป๋าใบเล็กขึน้ กระเช้ าหรื อกระเป๋าทีข่ นาด ไม่ เกิน 22 นิว้
เท่ านั้นทีจ่ ะนาขึน้ ไปบนเก็นติง้ ได้ ใบใหญ่ เก็บไว้ ในรถ) นำท่ำนนัง่ กระเช้ำข้ำมภูเขำเป็ นระยะทำง 2.8 กิโลเมตรโดย
ใช้เวลำนัง่ ประมำณ 10 นำที นัง่ กระเช้ำข้ำมภูเขำที่ยงั คงควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ ำอยูอ่ ย่ำงมำกเป็ นประสบกำรณ์ที่
คุณจะไม่ลืมสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสอำกำศหนำวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุ ขสบำยในระดับควำมสู งกว่ำ 6,000 ฟิ ต
จำกระดับน้ ำทะเลผ่ำนทะเลหมอกอันขำวโพลน จำกนั้นเข้ำที่พกั โรงแรมเฟิ สร์ ทเวิล์ด ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับ
CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ งที่FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่ำสุ ดเพิง่ เปิ ดปี
2017 ห้ำงสรรพสิ นค้ำ SKY AVENUE เป็ นห้ำงสรรพสิ นค้ำที่ทนั สมัยและใหญ่โตบนยอดเขำ อันเต็มไปด้วยสิ นค้ำ
แบรนด์เนมชั้นนำ ของโลกมำกมำย หรื อเลือกรับประทำนอำหำรกับร้ำนอำหำรนำนำชำติมำกมำย รวมถึงร้ำนอำหำร
ไทย อำหำรจีน อำหำรญี่ปุ่น อำหำรมำเลเซีย หรื อจะเลือกนัง่ รถรำงชมโดยรอบเก็นติ้ง สนุกกับ SNOW WORLD
โลกแห่งหิ มะ ให้เด็กๆได้สนุกสนำนกันเต็มที่ กับบ้ำนผีสิง เชิญท่ำนตำมอัธยำศัย (ไม่รวมค่ำเครื่ องเล่น) หรื อเชิญ
ท่ำนเพลิดเพลินกับคำสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่งเปิ ด 24ช.ม.ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมำย อำทิ สล็อตแมชชีน,ไฮโล,แบล็คเจ็ตฯ
หรื อท่ำนจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตำมอัธยำศัย(กรณี ท่ำนที่จะเข้ำคำสิ โน**สุ ภาบุรุษควรสวมเสื้ อคอปกและ
รองเท้ าหุ้มส้ น สุ ภาพสตรีแต่ งกายสุ ภาพและเด็กอายุต่ากว่า 21ปี ห้ ามเข้ าคาสิ โน** ( กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบน
เก็นติ้งบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่กวั ลำลัมเปอร์) อิสระอาหารเย็น เลือกทำนอำหำรตำมสะดวกที่ฟดคอร์
ู๊
ด
และอื่นๆอีกมำกมำย
เก็นติง้ -กัวลาลัมเปอร์ -ปุตราจาย่ า-มะละกา- ยะโฮร์ บารู
บริการอาหารเช้ า ( มื้อที่ 9 )
นำท่ำนลงจำกเก็นติ้ง มุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้ำจำพวกช็อคโกแลตในรำคำ
โรงงำน และผลิตภัณฑ์อำหำรเสริ ม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมำเลเซีย นิยมรับประทำน นำท่ำนเที่ยว กัวลำลัมเปอร์ ชม
และถ่ำยรู ปกับ ตึกปิ โตรนัส(Petronas Twin Towers) ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสู งถึง 452 เมตร ผ่ำนชมหอคอย
โทรคมนำคม K.L.TOWER (ซึ่งสู งเป็ นอันดับ 4 ของโลก) จำกนั้นนำท่ำนผ่ำนชมจุดกำเนิดของกรุ งกัวลำลัมเปอร์
ณ แม่น้ ำ 2 สำยตัดกัน ที่ต้ งั ของมัสยิดจำเม็ด มัสยิดที่เก่ำแก่ที่สุดในกรุ งกัวลำลัมเปอร์ ตึกรัฐสภำ อุนสำวรี ยท์ หำร
อำสำและอำคำรใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็ นสถำนที่รำชกำรมีสถำปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่ำนถ่ำยรู ปย่ำน
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Dataran Merdeka สถำนที่ฉลองเอกรำช ชมอำคำรสวยๆรอบๆ เช่น อำคำร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนั เป็ นที่ทำ
กำรของศำลสู ง อำคำรที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมำเลเซีย Selangor Club ของผูด้ ีชำวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลำนน้ ำพุ
St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อำยุกว่ำ 200 ปี และเสำธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack
ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมำเลเซียขึ้นแทน อันถือเป็ นวันฉลองเอกรำช)
นำชมพระรำชวัง “อีสตาน่ า ไนการ่ า”
เที่ยง

เย็น
22.00 น.
วันทีห่ ก
06.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 10) จำกนั้นนำท่ำนเที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีควำมงดงำมประดุจ
เมืองเนรมิตเป็ นเมืองที่ให้ควำมสำคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงำนสะอำดและเทคโนโลยี ชมทำเนียบรัฐบำลและมัสยิดสี
ชมพูอนั งดงำมยิง่ ใหญ่อลังกำรซึ่งส่ วนหนึ่งตั้งอยูใ่ นทะเลสำป ก่อนเดินทำงสู่ มะละกา เมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้วย
เรื่ องรำวของประวัติศำสตร์ เดินทำงโดยเส้นทำงซุปเปอร์ไฮเวย์ นำท่ำนเดินทำงไปชมควำมงดงำมของ จตุรัสดัตซ์
(Dutch Square) หรื อจัตุรัสแดง ,ชมอาคารสตัดธิวท์ (Studthuys),ลานนา้ พุควีนวิคตอเรีย (The Queen Victoria
Fountain), โบสถ์ คริสต์ (Christ Church),หอนาฬิ กา,กังหันแถบ Duch Square จำกนั้น นำท่ำนเดินขึ้นเขำ St. Paul
Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักกำระรู ปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (ตำมตำนำนเล่ำว่ำเมื่อหลำยร้อยปี ล่วง
มำแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขำได้ฝังศพไว้ในมะละกำต่อมำได้ขดุ ศพท่ำนขึ้นเพื่อจะนำท่ำนไป
ฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่ำนขึ้นมำปรำกฏว่ำ ศพท่ำนเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่ง
นักบุญให้แก่ท่ำนจำกพระรำชวังวำติกนั แต่ทำงพระรำชวังได้ตอบกลับมำอีก 16 ปี ผ่ำนไปขอให้ตดั แขนไปพิสูจน์
เมื่อตัดแขนปรำกฏว่ำมีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยูจ่ ึงได้รับประกำศให้เป็ นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี
ผ่ำนไป ทำงมะละกำต้องกำรสร้ำงอนุสำวรี ยข์ องท่ำนไว้บนยอดเขำ St. Paul Hill เมื่อสร้ำงเสร็ จแล้ว ปรำกฏว่ำใน
วันหนึ่งเกิดฟ้ำผ่ำลงมำถูกกิ่งไม้ใหญ่หกั ลงมำถูกแขนหัก เหมือนแขนข้ำงที่ตดั ส่ งให้ พระรำชวังวำติกนั St. Francis
Xavier จึงมีผนู ้ บั ถือทัว่ โลกและมีโรงเรี ยนในชื่อท่ำนทัว่ โลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขำ ดูจุดยุทธศำสตร์จำกยอดเขำ
จำกนั้นเดินลงจำกเขำชมป้อมปรำกำร A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลำยโดยอังกฤษจนเกือบ
หมด เพรำะไม่ตอ้ งกำรให้มะละกำมีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago) จำกนั้นก่อนอำลำมะละกำ
ผ่ำนชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็ นสถำปั ตยกรรมที่ผสมผสำนระหว่ำงจีนและชวำซึ่งมีควำมงดงำม แตกต่ำง
จำกมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่ำนสู่ รัฐยะโฮร์ ซึ่งอยูป่ ลำยแหลมมลำยู
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 11)
เดินทำงถึงรัฐยะโฮร์ รัฐที่มีควำมเจริ ญมำกที่สุดแห่งหนึ่งของมำเลเซียอยูต่ ิดกับสิ งคโปร์ เข้ำที่พกั โรงแรมนิวยอร์ ค
หรื อโรงแรมเซเรซ่ า หรื อระดับใกล้เคียงกัน
ยะโฮร์ บารู-สิ งคโปร์ -เมอร์ ไลอ้อน-นา้ พุแห่ งโชคลาภ-วัดพระเขีย้ วแก้ว-ช้ อปปิ้ ง Orchard -บินกลับกรุงเทพ
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 12) นำท่ำนสู่ ด่านยะโฮร์ บารู เพือ่ เข้ำสู่ ประเทศสิ งคโปร์ผำ่ นพิธีตรวจคนเข้ำเมือง
OPTION : 1.เลือกซื้อเพิม่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล ค่ าเข้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท / เด็ก 1,300 บาท(รวมรถรับส่ ง)
OPTION : 2.เลือกซื้อเพิม่ การ์ เด้ นบายเดอะเบย์ ค่ าเข้ าชม Flower Dome และ Cloud Forest 950 บ.(รวมรถรับส่ ง)
นำท่ำนชม "ซันเทคซิต"ี้ ที่มีกำรออกแบบตำมหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ่ง อุง้ มือมีหำ้ นิ้วเรี ยงรำย มี "น้ ำพุแห่งควำมมัง่
คัง่ " หรื อ Fountain of Wealthน้ ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยูต่ รงกลำงอุง้ มือพอดี แทนที่จะพุง่ ขึ้นเหมือนกับน้ ำที่อื่นๆ
แต่กลับไหลลงในควำมเชื่อที่วำ่ เหมือนเงินทองไหลมำเทมำอยูใ่ นอุง้ มือนัน่ เองเชื่อกันว่ำจะทำให้ชีวิตคนที่สมั ผัส
โชคดีและ ร่ ำรวยตลอดปี จำกนั้นนำท่ำน ถ่ำยรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของกำรท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์
สำมำรถถ่ำยรู ป โรงละครเอสพนำเนด สวยงำมแปลกตำ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยกับเปลือกทุเรี ยนขนำดยักษ์ วิวทิวทัศน์
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22.00 น.
23.30 น.

ของ Singapore Flyer , Marina Bay Sands หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำชม วัดพระเขี้ยวแก้ว สร้ำงด้วยทุนกว่ำ
53 ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์ โดยออกแบบเป็ นสถำปัตยกรรมสมัยรำชวงศ์ถงั ด้ำนในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่ำงๆ
เกี่ยวกับศำสนำพุทธ โดยจุดน่ำสนใจอยูท่ ี่ช้ นั 4 เป็ นพระบรมสำรี ริกธำตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้ำ ให้ได้สกั กำรบูชำ
จำกนั้นนำท่ำนสู่ ยำ่ นช้อปปิ้ งใหญ่ที่สำคัญที่สุดของสิ งคโปร์ นั้นคือ ‘Orchard Road ’มีสินค้ำแบรนด์เนมรุ่ นใหม่
ล่ำสุ ด จะถูกนำมำวำงขำยตำมห้ำงสรรพสิ นค้ำถนน อำทิเช่น ห้ำง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG ,
PARAGON และอื่นๆอีกมำกมำย
เครื่ องบินสำยกำรบิน ScootAir หรื อสำยกำรบินLow cost ระดับเดียวกัน เที่ยวบินที่ TZ292 นำท่ำนสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภำพ

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ เป็ นสาคัญ
*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 18 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับขนาดพาหนะที่ให้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
พักเดี่ยว
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
2 ท่ าน
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
29-4 พฤษภำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
9-14 พฤษภำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
17-22 มิถุนำยน 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
8-13 กรกฎำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
9-14 สิ งหำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
9-14 กันยำยน 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
7-12 ตุลำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
21-26 ตุลำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
11-16 พฤศจิกำยน 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
9-14 ธันวำคม 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
28-2 มกรำคม 2561
13,900
13,900
13,500
12,000
3,000
30-4 มกรำคม 2561
13,900
13,900
13,500
12,000
3,000
*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บาท ***

** ค่ าบริการข้ างต้ นท่ านต้ องชาระเพิม่ ทิปหัวหน้ าทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บ.เด็ก 300 บ. **
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินพร้อมภำษี สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ำตัว๋ รถไฟตูน้ อนปรับอำกำศเตียงบน หำกมีควำมประสงค์ใช้เตียงล่ำงเพิ่ม 150 บ.
 ค่ำรถปรับอำกำศ รับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่ำน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดำว ตำมมำตรฐำนประเทศในรำยกำร
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำรรวม 12 มื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
**ลูกค้ำท่ำนใดสนใจ ซื้อประกันกำรเดินทำงสำหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภำพ/กำรสู ญหำยหรื อเสี ยหำยของสัมภำระ
สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิม่ เติมกับทำงบริ ษทั ได้**
เบี้ยประเริ่ มต้น 190 บำท (ระยะเวลำ 1-4 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 200 บำท (ระยะเวลำ 5-6 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 240 บำท (ระยะเวลำ 7-8 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 280 บำท (ระยะเวลำ 9-10 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำหนังสื อเดินทำง
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุ เช่น ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจำกกำรจัดเลี้ยงในรำยกำร /
ค่ำโทรศัพท์ / ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล / ค่ำอินเตอร์เน็ต / ค่ำซักซีด / มินิบำร์
 ค่ำระวำงน้ ำหนักสัมภำระที่เกินจำก 20 กิโลกรัม
 ค่ำรถไฟเตียงล่ำงเพิ่ม 150 บำท
 ค่ำพนักงำนยกกระเป๋ ำ
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ ท่ำนละ 500 บำท เด็กต่ำกว่ำ 12 ปี ท่ำนละ 300 บ.
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่ำใช้จ่ำย
การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
2. ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่ องเที่ยวสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์ น้ันๆ)
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สำหรับคนไทยต่ำงด้ำวสำมำรถเดินทำงได้ โดยทำกำรแจ้งเข้ำแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้ำเมือง และขอวีซ่ำ รำยละเอียดกรุ ณำ
สอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม กับพนักงำนที่ท่ำนจองทัวร์ดว้ ย
3. กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลำ 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสำร์ เวลำ 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทำกำรของทำงบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงไปกับคณะทัวร์ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลปะกำรใดก็ตำม กรุ ณำแจ้งให้ทำงบริ ษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องเก็บค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ท่ำนมัดจำไว้ตำมระยะเวลำและ
จำนวน ดังนี้
ยกเลิกกำรเดินทำงระหว่ำง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีกำรคืนมัดจำ
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
2. เมื่อท่ำนสำรองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรบำงประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณำแจ้งให้พนักงำนขำยทัวร์ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จหำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำรหรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำ 18 ท่ำน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ และอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำร
เดินทำงสำหรับประเทศที่มีวซี ่ำ
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของทำงบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ควำมเจ็บป่ วย ควำมสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรื อกำรบริ กำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
6. กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสมทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำม
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
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7.

ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธเข้ำเมือง โดยด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กำรนัดหยุดงำน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน-รถไฟ ภัยธรรมชำติ กรณี ที่ท่ำน
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยและต่ำงประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด
!!! หนังสื อเดินทางต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือ
อย่ างน้ อย 6 เดือน!!!

