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(ปีนงั 1คืน / คาเมรอน 1คืน / เก็นติ้ ง 1คืน / โยโฮบารูห ์1คืน / สิงคโปร ์1คืน) 

เจาะลึก มาเลเซีย-สิงคโปร ์6วนั5คืน 
เท่ียว 2 เมืองมรดกโลก (ปีนัง-มะละกา) 

เที่ยวเกาะปีนัง เมืองมรดกโลก  คาเมรอนไฮแลนด ์ชมไร่ชา ไรส่ตอเบอรร่ี์ 

สมัผสัเมืองในหมอก เก็นติ้ งไฮแลนด ์นครแห่งความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบ 

กระเชา้ไฟฟ้า SKY WAY สมัผสัธรรมชาติ และอากาศเย็นอนัแสนบริสุทธ์ิ 

สนุกสนานกบัสวนสนุกยิ่งใหญร่ะดบัโลก เส่ียงโชคที่คาสิโนระดบัชาติ  

สู่กวัลาลมัเปอร ์เมืองหลวงแห่งมาเลเซีย ชมเมืองใหม่ปุตราจายา่ เมืองแหง่อนาคต 

เยือนมะละกา เมืองมรดกโลกอีกแหง่ ชมหมู่บา้นดชัตโ์บราณ เมืองหนา้ด่านโยโฮบารูห ์

 
SINGAPORE UNIVERSAL STUDIO/ WING OF TIME /MARINA SAND BAY 

 

(8 ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดท้กุวนั) / เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 
12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 

15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 
ต า่กวา่ 8ทา่น    กรุณาเชค็ 
วนัแรก   กรุงเทพฯ ดอนเมือง – ปีนัง          

09.30น.  ผูร้ว่มเดินทางพรอ้มกนั ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินแอรเ์อเชีย 

15.40น.  ออกเดินทางสู่ปีนังดว้ยเท่ียวบินท่ี FD401 
18.25น. เดินทางถึงสนามบินปีนัง  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 1) 

เช็คอินสู่โรงแรมท่ีพกั CITITEL HOTEL, PENANG ROYAL HOTEL OR SAME CLASS 

 

 

 

 

 

ปีนัง . คาเมรอน . เก็นต้ิง . กัวลา . มะละกา 

             Singapore Universal Studio 
 6Days 
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วนัท่ีสอง ปีนัง – คาเมรอนไฮแลนด ์         

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม ( 2) 

08.00น. น าท่านชมเมืองปีนัง ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนจากลกัษณะอาคารตึกรามบา้นช่องของตะวนัและตะวนัออก 

อนัเป็นสมบติัท่ีไดร้บัเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกนัมาเมืองจอรจ์ทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมยั

วิคตรอเรีย อนุสาวรียส์งครามโลกครั้งท่ี 1 CITI HALL 
........ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่วดัไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนัง “วดัไชยมงัคลาราม”นมสัการพระพุทธไสยาสน์ จากน้ัน

น าท่านสู่วดัพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิิตรตระการตา จากน้ันน าท่านนมสักาเจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเขาเตา่ ชม

เจดียห์ม่ืนพระ น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น  ขนมเป้ียะ, บะกุ๊ดเต๋ เป็นตน้ 

11.00น. น าท่านเดินทางโดยเสน้ทาง Super Highway ขา้มสะพานปีนัง ท่ีเช่ือมโยง

แผ่นดินใหญ่ และเกาะปีนัง ซึ่งยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก ยาว13.5 กม.มุ่ง

หน้าสู่คาเมรอนไฮแลนดส์ถานท่ีพกัตากอากาศบนเขาสงูของนักธุรกิจชาว

องักฤษอนัโด่งดงัในอดีตปัจจุบนัท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรบั

นักท่องเท่ียวทัว่ไปไดช่ื้นชมธรรมชาติอนัสวยงามซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทิวเขา

สถานท่ีพกังดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปชมไรช่าท่ีลดเล้ียวตาไหล่เขา

เป็นภาพท่ีสวยงามท่ีท่านจะประทบัใจไม่รูลื้ม   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 3) 
บ่าย  น าท่านเดินทางต่อสู่คาเมรอนไฮแลนดส์ถานท่ีพกัตากอากาศบนเขาสงูของ 
  นักธุรกิจชาวองักฤษอนัโด่งดงัใน 

อดีตปัจจุบนัท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรบันักท่องเท่ียวทัว่ไปไดช่ื้นชม

ธรรมชาติอนัสวยงามซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทิวเขาสถานท่ีพกังดงามตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุโรปชมไรช่าท่ีลดเล้ียวตาไหล่เขาเป็นภาพท่ีสวยงามท่ี 
ท่านจะประทบัใจไม่รูลื้ม  สู่แคคตสัวลัเลย ์สมัผสัความสวยงามของ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีมากไปดว้ย

ความงามของ ดอกไมเ้มืองหนาวพนัธ์ต่างๆ อาทิ ดอกล าโพง  แยมมิรา่ กุหลาบ โคมญ่ีปุ่น ฯลฯ สนุกกบัการ

ถ่ายรปู ชมไรแ่อปเป้ิล  ไรม่ะเขือเทศ สีสนัสดใส  ต่ืนตากบัพืชพนัธก์ระบองเพชรท่ีมีรปูร่างแปลกตายิง่นัก  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 4)  (STEAM BOAT/สุก้ีหมอ้ไฟ) 

เช็คอินสู่โรงแรมท่ีพกั HERITAGE HOTEL หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม คาเมรอนไฮแลนด ์– เก็นต้ิงไฮแลนด ์        

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม ( 5) 

08.00น.  น าท่านชมชมไรพื่ชผกัอนัเขียวขจีและไรส่ตอรเ์บอรร์ี่จ านวนมากมายบนภเูขาสงูสมัผสัอากาศหนาวเย็นตลอด 
  ทั้งปีเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ จากน้ันน าท่าน 

เท่ียวชมไรช่าบารตั ขนาดใหญ่ มองดคูลา้ยผืนผา้สกัหลาดขนาดยกัษ์ เป็นชาท่ีมีรสชาติ อรอ่ยท่ีสุดของ 

มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซ้ือชาจากไรฝ่ากคนทางบา้น  แวะชมฟารม์ผ้ึง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียงกนั

เป็นจ านวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟารม์ หรือเลือกซ้ือน ้าผ้ึงกลบับา้น ซ่ึงเป็น

อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อรา่งกายอ าลาเทือกเขาคาเมรอนไฮแลนด์ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( 6) (ระหวา่งทางสู่เก็นต้ิง) 
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หลงัอาหารเดินทางสู่เก็นต้ิงไฮแลนด ์

บ่าย ถึงเก็นต้ิงไฮแลนด ์สนุกสนานกบัการนัง่กระเชา้ลอยฟ้า SKYWAY ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยใีหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภยัและมีความเร็วท่ีสุดในโลก สามารถวิง่

ได ้6 เมตรต่อวนิาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวท่ีสุดใน

เอเชีย สมัผสัปุยเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัหนาวเย็น 

เช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั FIRST WORLDHOTEL OR SAME CLASS 

อิสระใน FIRSTWORLD PLAZA ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนมดงัจากทัว่โลก 

หรือจะเลือกสนุกกบัสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นนานา

ชนิดตามอธัยาศยัเพลิดเพลินกบั เคร่ืองเล่นนานาชนิดตามอธัยาศยัใน

สวนสนุกในร่ม(ไมร่วมค่าเคร่ืองเล่น)ใหท่้านไดเ้ดินเล่นเท่ียวชมนครแหง่

ความบนัเทิง พรอ้มกบักิจกรรมต่างๆมากมายอิเช่น สมัผสัความเย็นของหิมะ

ท่ี Snow World , Ripley’s Belive It or Not ช ้หรือจะเลือกหาความ

ส าราญจากการเขา้คาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูก

กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ตฯ หรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั และ

ในพลาซ่ายงัมีฟู๊ ดคอรด์และอาหารหลากหลายชนิดมีใหท่้านไดเ้ลือกทานมากมาย ทั้งรา้นอาหาร จีน

ฝรัง่ หรือ จะเป็นรา้นฟาสฟู๊ ดต่างๆมากมาย อาทิเช่น แมคโดนัล-KFC-PIZZA เป็นตน้ 

.............. รบัประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ตใ์นโรงแรม ( 7) INTER’ BUFFET @ FW CAFÉ 

ขอ้ปฏิบตัในการเขา้คาสิโน:  เด็กอายุต  า่กว่า 21ปี  หา้มเขา้คาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสื้ อคอปก

และรองเทา้หุม้สน้, สุภาพสตรีแตง่กายสุภาพ หา้มใส่รองเทา้แตะ และกางเกงขาสั้น                           

(กรณีที่ไม่ไดห้อ้งพกับนเก็นติ้ ง ขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัที่ กวัลาลมัเปอร ์หลงัจากเที่ยวเก็นติ้ ง) 

หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจง้ไดปิ้ดปรบัปรุงซ่ึงจะเปิดด าเนินการประมาณปี 2559 

ในธีมสวนสนุกที่ยิง่ใหญ่ระดบัโลก “FOX STUDIO 

วนัท่ีส่ี  กวัลาลมัเปอร ์– ตึกเปโตรนาส  – เมืองใหม่ ปุตราจายา – มะละกา – โยโฮบารูห ์    

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟตท่ี์หอ้งอาหารของโรงแรม ( 8) 

08.00น. อ าลายอดเขาเก็นต้ิงไฮแลนดจ์ากน้ันน าท่านสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์เมืองหลวง

ของประเทศ “นครท่ีหอ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ ศนูยก์ลาง

ของกรุงกวัลาลมัเปอร ์ชมเสาธง สูงท่ีสุดในโลก ชมความงดงามของ

สถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดั ชม พระราชวงั  Istana 

Negara ทหารมา้และทหารราบประจ าพระองค ์ผ่านชมทศันียภาพของ

เมืองหลวง ตึกรฐัสภา มสัยดิหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower จากน้ันน าทุก

ท่านเลือกซ้ือสินคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น  เครื่องยาจีน,กาแฟ,ขนมต่างๆ น าทุกท่านแวะรา้น

นาฬิกาปลอดภาษี เลือกซ้ือราคาของแทใ้นราคาถกู จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โรงงานชอ๊ก

แลต๊ ชิมและเลือกซ้ือชีอกแล๊ตคุณภาพส่งออกในราคาพิเศษ น าท่านถ่ายรปูในมุมท่ีสวย

ท่ีสุดกบัตึกแฝดท่ีสงูท่ีสุดในโลก Petronas Twin Tower สงู452 เมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 9) 

บ่าย น าท่านสู่เมืองใหม่ปุตราจายา Putrajaya เป็นนครท่ีมีความทนัสมยัและกา้วหน้าอยา่ง

สมบรูณ์ท่ีสุดในศตวรรษท่ี 21 น้ี เป็นศนูยก์ลางราชการ ทบวง กระทรวง กรม ต่างๆ 
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ส านักงานนายกรฐัมนตรี และสถานท่ีพ านักประจ าต าแหน่งนายกรฐัมนตรี มีมสัยดิปุตราโดมสีชมพ ูก่อสรา้ง

ดว้ยหินแกรนิตสีกุหลาบ หรหูรา สวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเคร่ืองประดบัความโดดเด่น สะพานปุตรา 

งดงามตรึงตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ จากน้ันน าทุกท่านเดินทางสู่มะละกา 

  16.00น. ถึงเมืองมะละกา เมืองมรดกโลก น าท่านผ่านชมยา่นบา้นเก่าแก่สมยั BABA NYONYA จากน้ันน าท่านชม

ยา่นท่ีอยูข่องชาวดชัท ์“ดชัทส์แควร”์ ชมวิหารเซ็นปอล ยา่นอาณาจกัรสี
แดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากน้ันน า ท่านเดินขึ้ นเขา St. Paul Hill ชม
ทิวทศัน์ของเมืองและไปสกัการะรปูป้ันนักบุญ St.Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จากน้ัน
เดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถกูทา
ลายโดยองักฤษจนเกือบหมด(เหลือไว ้แค่ประต ูPorta De Santiago)ใหท่้าน
ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พ้ืนเมือง และทดลองนัง่สามลอ้รอบเมือง(ไม่รวมค่าสามลอ้) 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่โยโฮบารหู ์เมืองท่าหน้าด่านติดกบัประเทศสิงคโปร ์

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 10) 

  ถึงโยโฮบรหู ์น าท่านเช็คอินสูโ่รงแรม BERJAYA WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัท่ีหา้  ยูนิเวอรแ์ซล สตดิูโอ – ล่องเรือ Bumboat หรือ”Wing of Time Show    

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟตท่ี์หอ้งอาหารของโรงแรม ( 11) 

จากน้ันน าท่านเดินทางขา้มด่านทางรถยนตป์ระทบัตราหนังสือเดินทางของทั้ง2ประเทศ 
จากน้ันน าท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพ้ืนท่ี 49 เอเคอรภ์ายในเกาะ พบอาณาจกัรความบนัเทิงระดบั
โลก สมัผสัประสบการณห์ลากหลายจากภาพยนตรก์บัยูนิเวอรแ์ซล สตดูิโอ สวนสนุกระดบัโลกแห่ง

แรกและแห่งเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้สนุกสนานกบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด ใน 7 โซน โดย 
มีถึง 18 ชนิดท่ีเป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ 
   ซ้ือเพิ่ม 1,800บาท((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นก่ีรอบก็ได)้) เปิดบริการ 10:00 – 19:00..... 

 

 

 

 

 

 

Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร ์กาแลกติกา ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียวและสงู

ท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสงู 42.5 เมตร ผูเ้ล่นสามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายหุ่นยนต์

ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งน่าหวาดเสียว และสมัผสักบัประสบการณพิ์ทกัษ์โลก โดยการ

ต่อสูก้บัเหล่าดีเซ็ปติคอนส ์ในเคร่ืองเล่นสามมิติใหมล่่าสุด  

Recommend !!  Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle 

Far Far Away Castel>> ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจา้หญิงฟิโอน่า พรอ้มชมภาพยนตร ์ 

4มิติ ท่ีจะสรา้งความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และความประทบัใจไมรู่ลื้ม  

Madagascar A CrateAdventure>> เป็นการนัง่เรือผจญภยัชมสตัวต่์างๆ เสมือนท่านก าลงัอยูใ่น

ภาพยนตรเ์ร่ือง Madagascar 

Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลวัของเหล่ามมัมี่ท่ี

คืบคลานในความมืด ขุดหาสมบติัของฟาโรห ์และคน้หาปริศนาแห่งมมัม่ี 

Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตรช่ื์อดงั แสดงจริง แสง สี เสียง จริง 

ท่านจะต่ืนเตน้ประทบัใจไม่รูลื้ม    



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-9987341-4, Hotlines: 086-9990399 089-8238844 MSN: boonsarptour@hotmail.com 
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Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภยัในดินแดนไดโนเสาร,์ เหลา่สตัวโ์ลกลา้นปี 

Hollywood Boulevard>> สมัผสัโรงละครสไตลบ์รอดเวย ์ฮอลลีวูด๊ วอลอ์อฟ เฟรม ศนูยร์วมแห่งความ

บนัเทิงของจกัรวาลอยา่งแทจ้ริง.........นอกจากน้ี ยงัมีรา้นอาหาร บาร ์คลบั ท่ีเสิรฟ์อาหารและเคร่ืองด่ืม

จากทุกมุมโลก รวมถึงรา้นชอ้ปป้ิง รา้นแบรนดเ์นม และคอนเซ็ปตส์โตร ์บนเสน้ทางเฟสทีฟวอลก์ ถนน

สายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของรีสอรท์ เวิลด ์เซ็นโตซ่า เปิดใหบ้ริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยี่ยมชมโรงแรม

หรรูะดบั 6 ดาว FESTIVE HOTEL...เพลิดเพลินกบัการเยี่ยมชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร ์(ส าหรบัผูท่ี้

อายุเกิน 21 ปีเท่าน้ัน โดยตอ้งแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายดว้ยเส้ือมีแขน กางเกงหรือกระโปรง

ยาวคลุมเขา่ และหา้มสวมรองเทา้แตะ) หรือเลือกเดินชมพิพิธภณัฑก์ารเดินเรือ (MEMA) ท่ีแสดง

ประวติัศาสตรก์ารเดินเรือท่ีสมบรูณแ์บบท่ีสุดของเอเชีย ดว้ยระบบอินเตอรแ์อคทีฟ  

(ไมร่วมบตัร MEMA S$5) (อิสระอาหารกลางวนั) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( 12) 

(เลือกระหว่าล่องเรือBUMBOAT / หรือชมการแสดงแสงเลเซอร ์WING OF TIME) 
น าท่านเดินชมบรรยากาศท่ีสวยงามริมแม่น ้าสิงคโปรย์ามค า่คืนท่ีแสนโรแมนติค ณ CLARK QUAY แหล่ง
ท่องเท่ียวยามค า่คืนท่ีสุดฮิปของชาวสิงคโปรเ์อง และชาวต่างชาติ 

 น าท่านล่องเรือ BUMBOAT ล่องเรือชมววิสองขา้งฝัง่ริมแม่น ้าสิงคโปรย์ามค า่คืน 

............ น าทุกท่านส่งโรงแรมท่ีพกั  QUOLITY HOTEL OR SAME CLASS 

 

วนัท่ีหก  เมอรไ์ลออนท ์– ไชน่าทาวน ์- มารีน่าเบย ์– ออชาด – กรุงเทพฯ      

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้แบบบุฟเฟตท่ี์หอ้งอาหารของโรงแรม ( 13) 

ผ่านชมความสวยงามของเมืองสิงคโปร ์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยและสะอาดสะอา้น น าท่านผ่านท าเนียบรฐับาล ศาลฎีกาและศาลาวา่
การเมืองเดินทางไปชมถนนอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมววิริมแม่น ้าสิงคโปร ์ท่าน
สามารถถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของ  ประเทศสิงคโปร ์โดยมีฉาก
ดา้นหลงัเป็นโรงละคร เอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งคลา้ย
หนามทุเรียน จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ Suntec City ชมกลุ่มอาคารบา้นเรือนท่ี
สรา้งขึ้ นตามศาสตรฮ์วงจุย้ สมัผสัน ้าพุแหง่ความมัง่คัง่ น ้าพุท่ีสงูท่ีสุดในโลก ลอ้มไป

ดว้ยตึกสงู 5 ตึก วา่กนัวา่สมัผสัแลว้จะพบกบัโชคลาภ ชม เมอรไ์ลออนหรือสิงโต

เงือก สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร ์ ชมโรงละครเอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะการ

ก่อสรา้งเหมือนทุเรียนขนาดยกัษ์ ท่ีสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นสถานท่ีจดังานขนาดใหญ่ๆมากมาย และตึกระฟ้าอีก

มากมายท่ีเป็นสญัลกัษณ์ถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยา่งมากของสิงคโปร ์น าท่านสู่ยา่น  ลิตเต้ิลอินเดีย 

ศนูยก์ลางของชุมชนชาวอินเดียในสิงคโปร ์ถนนท่ีเต็มไปดว้ยกล่ินเคร่ืองเทศสายน้ีมีเครื่องเพชรพลอยสไตล์

อินเดีย มาลยัดอกมะลิ และผา้ไหมส่าหรีเป็นจ านวนมาก เร่ิมตั้งแต่เท็กกา้เซ็นเตอร ์(Tekka Centre) และลิตเต้ิล
อินเดียอาเคด (Little India Arcade) ท่ีกวา้งใหญ่ ไปจนถึงรา้นคา้ขนาดเล็กจากน้ันน าท่านนมสัการวดัพระเข้ียว
แกว้ท่ีสวยงามมาก และใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของท่ีระลึก ขนมและเคร่ืองยาจีน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( 14) 

บ่าย น าท่านสู่ MARINA BAY SAND รีสอรท์หรท่ีูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร ์(ไม่มีค่าเขา้) 
นอกจากน้ียงัมี “มารีน่า เบย ์แซนด ์คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารท่ีอนัโอ่อ่าหรหูรา ซ่ึงนักท่องเท่ียวสามารถ
เพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรปูแบบ ภายในยงัมีภตัตาคาร คาเฟ่ รา้นอาหารขนาดเล็กๆระดบัโลก และ
รา้นคา้มากมาย โดยสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงัไดอ้ยา่งจุใจ 
( หากตอ้งการเยี่ ยมชม THE SAND SKY PARK ตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยเพ่ิม SGD20 ตอ่ท่าน) 



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-9987341-4, Hotlines: 086-9990399 089-8238844 MSN: boonsarptour@hotmail.com 
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THE SAND SKY PARK อยูบ่นชั้นท่ี 57 เป็นสถาปัตยกรรมรปูรา่งคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้งสามของมารีน่า 
เบย ์แซนด ์จดัเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก มีพ้ืนท่ีกวา้งขวางกวา่ 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอยา่ง
สวยงามดว้ยตน้ไมใ้หญ่ ไมป้ระดบั 
อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย สมควรแก่เวลาน าทุกท่านสู่สนามบิน 

20.35น.  บินกลบัสู่กรุงเทพฯดว้ยเท่ียวบิน FD350 
22.05น.  ถึงสุวรรณภมิูโดยสวสัดิภาพ 
 

                                                     
            

หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ 
กรุป๊ออกเดินทางได ้ตอ้งมีผูร้ว่มเดินทางอยา่งน้อย 6 ท่าน / 15 ท่านขึ้ นไป มีหวัหน้าทวัรจ์ากเมืองไทย 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง 

(8 ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดท้กุวนั) / เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 

12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 
15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 

ต า่กวา่ 8ทา่น    กรุณาเชค็ 
 
 

“กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองใหร้ะเอียด เพื่อความเขา้ใจและประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทาง” 

PASSPORT ตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่เริ่มเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการ 
ผูใ้หญ่ท่านละ  24,900  บาท (พกัหอ้งละ 2ท่าน) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี  24,900  บาท (เสริมเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 1-2 ท่าน) 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี      23,900  บาท (ไม่เสริมเตียง พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 
พกัเด่ียว   เพ่ิม                6,000 บาท 
เทศกาล + เพ่ิมท่านละ 1,000 บาท 

หมายเหตุ: บนเก็นต้ิงไม่มีหอ้งพกั 3 ท่าน/และไม่มีเตียงเสริม (หากตอ้งการพกัเด่ียวเฉพาะบนเก็นต้ิง +1,500บาท) 
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ราคารวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ภาษีสนามบิน และประกนัภยัสายการบิน 
- ค่าระวางสมัภาระของสายการบินท่านละ 15 กก.  

- โรงแรมท่ีพกั 5 คืน 

- อาหาร 14 ม้ือ 

- รถน าเท่ียวตลอดเสน้ทาง 
- ค่า SKYWAY เก็นต้ิง  

- ค่าเขา้ UNIVERSAL STUDIO รวมค่าเครื่องเล่นทุกชนิด 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยนืยนัการเดินทาง 

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย15 วนั 
 

การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี ้            
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด   
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   15-29วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 8,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   8-14วนั   เก็บคา่ใช้จา่ย 60% ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   04-07วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 80%  ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   03วนัหรือ> เก็บคา่ใช้จา่ย 100%  ของราคาทวัร์ 

เพ่ือหลีกเล่ียงคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้หากท่านเปล่ียนใจไมต้่องการท่ีจะเดนิทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางภายใน3วนัทนัที
หลงัจากแจ้งมีความประสงค์ท่ีจะยกเลิกและต้องแจ้งช่ือท่านท่ีต้องการเดนิทางท่านใหมภ่ายใน72ชม.ก่อนเดินทางเทา่นัน้ 

มีคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียนช่ือ ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมของสายการบนิประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาล  

ท่ีต้องมีการการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ จะไมส่ามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไมมี่การคืนเงิน หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ทางบริษัทฯหรือตวัแทน ได้

ท าการจา่ยเงินการันตรีเพ่ือจองท่ีนัง่และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 
 
 
 

ราคาไม่รวม 

- คา่ใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- ภาษีบริการ 3% , Vat 7% (ถา้ตอ้งการ) 

- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 60RM./ท่าน/6วนั 
 



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-9987341-4, Hotlines: 086-9990399 089-8238844 MSN: boonsarptour@hotmail.com 
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หมายเหตุ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางในแตล่ะครัง้/หรือในแตล่ะกรุ๊ปมีไมถ่ึง 8 ทา่น  

8 ทา่นขึน้ไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้ -คนขบัเป็นไกด์ในตวั) 
**หากทา่นมีผู้ ร่วมเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ทนัที /ผู้ ร่วมเดินทาง 12ทา่น ขึน้ไป(เป็นรถ
บสัมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมีหวัหน้าทวัร์) ยกเว้นเทศกาลไมส่ามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับขึน้ของราคาน า้มนั หรือการปรับขึน้ของภาษีสนามบิน 

 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน  
ความลา่ช้าของสายการบนิ,การจราจร,การปฏิวตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ และจากเหตดุงักล่าวรายการทอ่งเท่ียวจงึสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กบัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าแตย่งัคงมุง่รักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพ่ือให้ทา่นเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 บริษัทฯไมอ่าจคืนเงินหากทา่นไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ หรือไมเ่ท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจา่ย  
 ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
 พนกังาน,มคัคเุทศก์ และตวัแทน ไมมี่สิทธ์ิให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้ นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผู้ มีอ านาจใน

บริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การช ารุดหรือสญูหายของทรัพย์สินสว่นตวั อาทิ เชน่ หนงัสือเดนิทาง,โทรศพัท์มือถือ 

กระเป๋าเดนิทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 


