เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 5 วัน 4 คืน
เรือ STAR CRUISE เก็นติ้ง ยูนิเวอร์แซล

สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ผ่านด่านสะเดาสู่ประเทศมาเลเซีย - รัฐปีนัง - ถ่ายรูปคู่ป้อม
วันที่1 ปราการคอร์น - วัดเขาเต่า - เช็คอินขึน้ เรือสาราญ Star Cruise Super Star Libra (พักบนเรือห้องแบบไม่มี
หน้าต่าง)
วันที่2 อาลาเรือสาราญ - เรือจอดเทียบท่าเมืองยะโฮบารูห์ - ปุตราจายาPutra Jaya - เข้าที่พัก
วันที่3

ยะโฮบารู - ข้ามด่านสู่ประเทศสิงคโปร์ - ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขีย้ วแก้ว - Resort World Sentosa Universal Studio (ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุก ชาระเพิ่มประมาณ 1,750 บาท) - เข้าทีพ่ ัก

วันที่4

กรุงกัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า – ถ่ายรูปคู่ตึกแฝด Pitronas Twin tower - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเก็นติ้ง สกาย
เวย์ - พับนเก็นติ้ง

วันที่5 เก็นติ้ง - Duty Free - ด่านจังโหลน - สนามบินหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.30 น.
06.00 น.
07.25 น.
10.00 น.
12.00 น.
14.00 น.

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง - เรือ STAR CRUISE
( B-L-D )
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้น 2 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์
เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7102
ถึงหาดใหญ่ ขึ้นรถปรับอากาศนาท่านเดินทางสู่ อ.สะเดา บริการอาหารเช้า(แบบกล่อง)(1) แก่สมาชิกทุกท่าน
นาคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และ
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย มาเลเซีย หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะปีนัง
รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ ร้านอาหาร
เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร
นาท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly / City Hall / Town
Hall / Court Building / St. Geores Church
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นาท่านชมวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะ วันออกเฉียงใต้และรู้จักกันอย่างแพร่ หลายในด้านการ
ผสมผสานงานสถา ปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีน และไทยเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่น
ภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น ซึ่งรู้จักกันใน นามเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นองค์
17.00 น. นาท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบ
ไม่มีหน้าต่าง ) ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)
หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสาราญระดับโลกมี 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือ
มากมายมายที่รอให้ท่านได้สัมผัส
19.00 น. ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(3) ณ ห้องอาหารชั้น 9 ของเรือ พักบนเรือ Star Cruise (ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง )
ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)
***หมายเหตุ สุภาพสตรีทตี่ ั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึน้ เรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกาหนดของเรือ**
วันที่สอง ปีนัง - ปุตราจายา - ยะโฮบารู
( B-L-D )
เช้า
บริการอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารบนเรือ
เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระออกเดินทาง สู่เมืองยะโฮบารูห์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(5) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารเดินทางต่อ
13.00 น. ชมเมืองใหม่ ปุตราจายาPutra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วย
งานราชการและโครงการนาร่องทางด้านไอที ซึ่งได้แนวคิด
มาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มี
ความทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21
การเดินทางจากเมืองยะโฮบารูห์ สู่ เมืองปุตราจายา ระยะทาง 320.3 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.

19.00 น.
วันที่สาม
06.00 น.

08.00 น.

12.00 น.

บริการอาหารค่า(6) ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านเข้าที่พัก โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า
ยะโฮบารู - ซิตท้ี วั ร์ - RESORT WORLD SENTOSA - UNIVERSAL STUDIO
(B- - )
บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองพิธีการทาง
ศุลกากรของทั้งสองประเทศ
นาท่านเดินทางเข้า สู่ใจกลางเมืองผ่านชมความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของเมือง
สิงคโปร์ พาท่านมายัง ถนนลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ มีอายุกว่า 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลาตัวเป็นปลากาลังโต้คลื่นหันหน้าออกทางอ่าว
มาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม ใกล้ๆกันท่านจะเห็นโรงละครเอสเพลนเนต ที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการ
สร้างที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร รูปร่างคล้ายเปลือกทุเรียน เชิญถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นพาทุกท่านกราบ
สักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว
อิสระอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนาคณะสู่ รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า RESORT WORLD SENTOSA เมืองสวน
สนุกที่จาลองเครื่องเล่นมาจากภาพยนตร์ชื่อดังของฮอล์ลิวู้ด HOLLYWOOD สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจ
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19.00 น.
วันที่สี่
06.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

17.30 น.

กับ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่รวม ค่าบัตรประมาณ 1,750 บาท) เพลิดเพลินกับการเยี่ยม
ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ที่จาลอง มาจากอเมริกา และสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น ตื่นเต้นเร้าใจกับการ
นั่ง รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชิญถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค
แห่งแรกของโลก ตื่นเต้นกับการชมภาพยนตร์ สี่มิติจาลองตอนหนึ่งของภาพยนตร์ SHREK ที่จะสร้างความ
ประทับใจด้วยการสร้างบรรยากาศใช้ภาพและเสียงประกอบทีสมจริง จากนั้นตื่นเต้นกับการเข้าร่วมสถานการณ์
จาลองในภาพยนตร์เรื่อง จูราสิค พาร์ค ล่องเรือพร้อมเผชิญหน้ากับไดโนเสาร์ ลุ้นระทึกกับการลัดสู่สายน้าอันเย็น
ฉ่า พร้อมชมการแสดงโชว์ที่เหมือนจริงที่จาลองมาจากส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องดัง วอเตอร์เวิล์ด พิเศษสุดกับ
การผจญภัยเรือมหาสนุกเครื่องแรกของโลกกับการจาลองภาพยนตร์ “มาดากัสการ์” ที่ได้รับความสาเร็จเป็นอย่าง
มาก ก่อนเดินทางกลับเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายภายใต้สัญลักษณ์ ยูนิเวอร์แซล เวิลด์เซ็นโตซ่า เชิญเยี่ยมชม
โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลือน แชมเบอร์ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบ
ความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเ คร็ดการ์เดนท์ สวนสาธารณะที่
รายล้ อ มไปด้ ว ยก าแพงน้ า ชมการแสดงของกลุ่ ม สาวป๊ อ ปแดนซ์ เดอะ แมกซิ ม ดอล ซึ่ ง จะน า ความมั น ส์ ที่
ผสมผสานเสน่ห์ของเซี่ยงไฮ้และลาสเวกัส มาสู่คุณ…เพลิดเพลินการเยี่ยมชมคาสิโน
อิสระอาหารค่า
จากนั้นนาท่านกลับเมืองยะโฮบารู โรงแรม แกรนด์ เซนโตซ่า หรือ เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
ยะโฮบารู - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้ง
( B-L-D )
บริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ภัตตาคาร
เดินทางถึง กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย KUALA LUMPUR GARDEN CITY OF LIGHTS
กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย
นาคณะชม จัตุรัสเมอร์เดก้า DATARAN MERDEKA
สถานทีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง
ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธง
ที่สูงทีสุดในโลก คือ 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสห
ราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดท้าย ณ เวลาเทียงคืนของวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติ
มาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชม
พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL TOWER ที่มี ความสูง 421 เมตร
ถ่ายรูปคู่เป็นที่ระลึกกับ ตึกแฝด PITRONAS TWIN TOWER ที่มีความสูง 542 เมตรหรือ 88 ชั้น หลังจากนั้นนา
ท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและร้านดิวตี้ฟรีของมาเลเซีย
บริการอาหารเย็น(10) ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้น นาท่านสู่สถานี เก็นติ้ง สกายเวย์ GENTING SKY WAY ท่าน
จะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นระบบโมโนเคเบิลคาร์ที่เร็วที่สุดของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.
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วันที่ห้า
06.00 น.
12.00 น.

17.00 น.
19.55 น.
21.20 น.

ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุท ธิ์ อัน
หนาวเย็น (โปรดนาเสื้อกันหนาวติดตัวไปด้วย) ถึงสถานีบนรีสอร์ท
นาคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิร์ทเวิลด์ FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจากนั้นไกด์จะ
เป็นผู้นาท่านชมคาสิโนระดับชาติที่ไดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฏหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการ
เสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น
**ขอให้ท่านโชคดีกับการเสี่ยงโชค ** (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุม้ ส้น
ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้า)
หรือแวะไปที่แกลเลอเรียสาหรับผู้มาเยือน เพื่อเรียนรู้ถึงวิสัยทัศน์ ความมุมานะพยายามของผู้ก่อตั้งที่ทาให้เก็นติ้งก
ลายเป็นอาณาจักแห่งความบันเทิงที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ FIRST WORLD PLAZA
สัมผัสความเย็นของหิมะที่ SNOW WORLD, RIPLEY’S BELIVE IT OR NOT และเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย นั่งเรือ
กอนโดล่ า แบบเวนิ ส ช้ อ ปปิ้ ง สิ น ค้ า แบรนด์ เ นมดั ง จากทั่ ว โลก หรื อ เข้ า ชมมายากลโชว์ อ ลั ง การยิ่ ง ใหญ่ จ าก
ต่างประเทศในเธียร์เตอร์ (ไม่รวมในรายการทัวร์ อิสระตามอัธยาศัย)
เก็นติ้ง - DUTYFREE - ด่านจังโหลน - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
( B-L-D )
บริการอาหารเช้า(11) ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทางลงจากเก็นติ้ง
บริการอาหารกลางวัน(12) ณ ภัตตาคาร ณ เมืองอิโป
หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับยัง ด่านจังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่
นาท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
บริการอาหารเย็นบนรถ ด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ (แบบกล่อง)(13)
เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7115
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

บนเรือ สตาร์ครูซ และ บนเก็นติ้ง ไม่มีเตียงเสริม หากท่านต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,000 บาท *
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
งดแถมกระเป๋า
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
23-27 มี.ค. 60
15,900
14,900
5,500
6-10 เม.ย. 60
15,900
14,900
5,500
20-24 เม.ย. 60
15,900
14,900
5,500
4-8 พ.ค. 60
15,900
14,900
5,500
18-22 พ.ค. 60
14,900
13,900
5,500
1-5 มิ.ย. 60
13,900
13,900
5,500
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อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครือ่ งบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชัน้ นักท่องเที่ยว)
- ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
- ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 1 คืน
- ค่าอาหาร 13 มื้อ
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ / ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ /
ค่าเข้าชม UNIVERSAL STUDIO / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
สิ่งที่ควรนาไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจาตัว
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิก
- หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท
- หากแจ้งระหว่าง 15-8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินให้กับลูกค้าจานวน 50%
- หากแจ้งน้อยกว่า 8 วันทาการ ก่อนวันเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
หมายเหตุ
-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็น
สาคัญ
- คณะเดินทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
*** ค่าทิปไกด์คนขับ และหัวหน้าทัวร์ทา่ นละ 500 บาท ตลอด 5 วัน ***
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