ทองเที่ยว 2 ประเทศ มาเลเซีย – สิงคโปร 4 วัน 3 คืน
นอนยะโฮรบารู ประตูเชื่อมโยงสิงคโปร
สิงคโปร นั่งกระเชา เกาะเซ็นโตซา imbiah lookout
เก็นติ้งไฮแลนด แสง สี เสียง นครที่ปกคลุมดวยเมฆหมอก ตื่นเตนเราใจกับกิจกรรมที่สนุกทั้งครอบครัว
กําหนดการเดินทาง

วันแรก
07.00 น.

12.00 น.
18.00 น.
21.00 น.
วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
15.00 น.

อัตราคาบริการ

ทานละ 9,300 บาท

หาดใหญ – ประเทศมาเลเซีย ยะโฮรบารู Johor Bahru
(- / เที่ยง / เย็น)
เจาหนาที่ใหการตอนรับ คณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้ นเดินทางสูประเทศมาเลเซีย ผานดานสะเดาของประเทศไทย
ทําการตรวจประทั บตราหนั งสือเดิ นทางและผ านพิธีการตรวจคนเข าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ ดา น
บูกิตคายูอีตั้ม ผานจังโหลน จิตรา อลอสตาร สุไหงปตตานี บัตเตอรเวิรธ ไทผิง อีโปร ตันหยงมาลิม
สู ยะโฮรบารู Johor Bahru (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางตอ ...
 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางตอ ...
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม Good Hope/New York Hotel หรือเทียบเทา
ประเทศสิงคโปร Singapore เกาะเซ็นโตซา– ยะโฮรบารู Johor Bahru
(เชา / เที่ยง / เย็น)
 บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (3)
จากนั้น เดินทางสู ดานมาเลเซียและดานสิงคโปร ( ดานวูดแลนด ) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นํ าท าน ถ า ยรู ป ณ บริ เ วณ สนามปาดั ง ซึ่ งย า นนี้ จ ะเปน เหมื อนสนามหลวงสิ ง คโปร เป นศาลาว า การสิ ง คโปร
ชมอนุสาวรีย สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ชมอาคารแอสแพนแนล หรือ โรงละครแหงชาติของสิงคโปร ลักษณะคลาย
หนามทุเรียน จากนั้น ชมปากแมน้ําสิงคโปร ตรงสิงโตทะเลพนน้ํา ถายรูปเปนที่ระลึก
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4)
นําทานชอปปงสินคานําแฟชั่นที่หางสรรพสินคาชั้นนํา ยานการคา ถนน ออรชารด
นําทานเดินทางสูสถานีเคเบิ้ลคาร นําทานนั่งกระเชาลอยฟาขามทะเลสู เกาะเซ็นโตซา Sentosa
จากนั้นชม Imbiah lookout
1. Images of Singapore พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งที่แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรการสรางชาติของสิงคโปรจาก
อดีตสูปจจุบันและอนาคต ชมภาพยนตร ที่สะทอนถึงการผสมผสานของ 4 เชื่อชาติ คือ มาเลย, จีน , อินเดีย,
และยูโรเปยน ชมหุ นขี้ผึ้ง ที่แสดงถึ งขนบ ประเพณี ของชาวสิงคโปร ลั กษณะบ า นเรื อน และการคา ของ
สิงคโปร กลาวคือ ทานสามารถเรียนรูประเทศสิงคโปรไดโดยผานพิพิธภัณฑแหงนี้
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18.00 น.
19.40 น.
20.30 น.
วันที่สาม
07.00 น.
08.00 น.
12.00 น.
...

18.00 น.

วันทีส่ ี่
07.00 น.
...

12.00 น.
...

2. Sky Tower สั มผัส ทัศ นียภาพของประเทศสิง คโปร 360 องศา ความสูง 131 เมตร เป นหอคอยชมวิ ว
ที่สูงที่สุดในสิงคโปร
บริการอาหารเย็น แบบบุฟเฟต (5)
นําทานชมน้ําพุด นตรี (Song Of The Sea) ชมลีลาอันพลิ้วไหวของสายน้ําที่ถูกปลุกให มีชีวิต ดวยสีสันของแสง
เลเซอรและเสียงดนตรีอันเราใจ (การแสดงจะงดกรณีที่ฝนตก) จบการแสดง
ออกเดินทางสูยะโฮรบารู ถึงดานมาเลเซียและดานสิงคโปร ( ดานวูดแลนด ) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม Good Hope Hotel/New York Hotel หรือเทียบเทา
ยะโฮรบารู – เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highlands
(เชา / เที่ยง / เย็น)
 บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (6)
จากนัน้ ออกเดินทางสูเก็นติ้งไฮแลนด
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นเดินทางตอ ...
เก็นติ้ง ไฮแลนด Genting Highlands ทานจะไดสนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟา Sky way ซึ่งเป น
เทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรม
ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ทานจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรด
นําเสื้อหนาวติดไปดวย) จากนั้นนําเขาสูที่พัก โรงแรม First World Hotel
 บริการอาหารเย็ นแบบบุฟเฟตในโรงแรม (8) หลั งอาหารไกดจะนําทานเข าชม บอ นคาสิโนระดับ ชาติ ที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน
แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เปนตน (ทานสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากล
นิยม เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขา) ** ขอใหโชคดี ** 
หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเลนเที่ยวชมนครแหงความบันเทิงตางๆ เชนสัมผัสความเย็น
ของหิม ะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับ นิทรรศการกวา 500 ชนิด ที่หาชม
ไดยากจากโลกใบนี้ ชอปปงสินคาแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ําราคาตลอดป
กัวลาลัมเปอร – ชอปปงดิวตี้ฟรีจังโหลน – หาดใหญ
(เชา / เที่ยง / -)
 บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (9) จากนั้นเดินทางลงจากเก็นติ้ง ไฮแลนด
ชม กัวลาลัมเปอร Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่หอมลอม
ดวยสวนไม ด อก” ประดั บประดาไปด วยต นไม และพุ ม ดอกไม ที่ส วยงามตระการตา นํา เที่ยวชม จั ตุรั ส เมอรเดก า
Dataran Merdeka ศู นย กลางของกรุ งฯ ชม เสาธง ที่ มี ความสู ง ที่ สุ ด ในโลก 100 เมตร ความงดงามของ
สถาปตยกรรม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชม พระราชวังแหงชาติ Istana
Negara ทหารมาและทหารราบประจําพระองค ถายภาพไวเปนที่ระลึกเพื่อเก็บไว ใน ความทรงจํา
ผานชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน สถานีรถไฟเกาแก KL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร
Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร
ชอปปงรานช็อคโกเล็ต ที่รวมช็อคโกเล็ต หลากหลายจาก ทั่วทุกมุมโลก
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นเดินทางกลับสูหาดใหญ
ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี จังโหลน ผานพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
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19.00 น.

เดินทางถึงหาดใหญ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม )

อัตราคาบริการ : กรุปเหมาเฉพาะคณะทาน ใหทานสามารถ กําหนดวันเวลาเดินทางไดเอง

หองพัก
พักหองละ 2 ทาน
พักหองละ 1 ทาน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม

ผูใหญ 10 ทาน
9,300 บาท

ผูใหญ 8 – 9 ทาน

ผูใหญ 4 - 5 ทาน

10,500 บาท

ผูใหญ 6 - 7 ทาน
12,500 บาท

12,200 บาท

13,400 บาท

15,400 บาท

19,400 บาท

8,370 บาท

9,450 บาท

11,250 บาท

14,850 บาท

- เด็ก อายุต่ํากวา 2 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป

ฟรี ไมคิดคาบริการ
พักกับผูใหญ ไมมีเตียงเสริม
พักกับผูใหญ มีเตียงเสริม

16,500 บาท

คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใหญ
คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใหญ

หมายเหตุ : โรงแรม เฟสตเวิลด บน เก็นติ้ง ไฮแลนด ไมมีบริการเตียงเสริม
แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูปรับอากาศ VIP. พรอมพนักงาน Driver Guide
 หองพักโรงแรม 3 คืน หองละ 2 ทาน
 อาหาร เชา 3 มื้อ , เที่ยง 4 มื้อ , เย็น 3 มื้อ
 รวมคาสกายเวย (SKYWAY ) ขึ้น – ลง
 ซิตี้ทัวร + คาเขาชม + ธรรมเนียม ตามรายการ
 ค า ประกั น ภั ย กา รเดิ น ทา ง วงเงิ น 1 ,000,0 00 บาท ค า
รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ
อัตรานี้ไมรวม :
- คาทําหนังสือเดินทาง
- คาภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช )
- ภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จาย และภาษีอื่นๆ
- คาเครื่องเลนตางๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด
- ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ

- ไมรวมคาทิป พนักงานขับรถ และมัคคุเทศก
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เงื่อนไข :
- หนังสือเดินทางมีอายุการใชงานเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน ในวันเดินทาง // และ
เจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปนผูรับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทไดจองโรงแรมแลวคืนไมได (อยูใน
เงื่อนไขโรงแรมแตละแหง) และออกเดินทางแลวทานจะแยกตัวหรือจะไม
ใชบางสิ่งบางอยางในรายการไมสามารถหักคืนเงินได
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทําการจอง / สวนที่เหลือ กอนเดินทาง 7 วัน
พรอมสําเนา หนังสือเดินทาง
- พักเก็นติ้งไฮแลนด รร. เฟสตเ วิลด DLX ตรงกับวันเสาร ปดเทอมมาเล เพิ่ม
หองละ 800 บาท
- จํานวนผูเดินทางนอยกวาที่ตกลง ราคาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

กรุณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาล้ําเลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สาขายอยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย
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