CMS01: ปนงั คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร 5 วัน (TG)

หนา 1 จาก 5

มาเลเซีย - สิงคโปร 5 วัน
2 มรดกโลก 2 ขุนเขา

มรดกโลกเกาะปนัง อาคารโบราณ วัดเขาเตา

สักการะเจาแมกวนอิมองคใหญ เจดียหมื่นพระ

คาเมรอนไฮแลนด , เก็นติง
้ ไฮแลนด
กรุงกัวลาลัมเปอร TWIN TOWER ,
เมืองมรดกโลกมะละกา ปุตราจายา PUTRAJAYA

ยะโฮร สิงคโปร เมอรไลออน
โดยสายการบินไทย TG
เกาะปนัง 1 คืน คาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน ยะโฮร 1 คืน

CMS01: ปนงั คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร 5 วัน (TG)

หนา 2 จาก 5

โปรแกรมวันเดินทาง
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2559
วันที่ 5 – 9, 12 – 16, 20 – 24, 26 – 30 ตุลาคม 2559
วันที่ 2 – 6, 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 1 – 5 , 8 – 12, 14 – 18, 21 – 25 ธันวาคม 2559

เทศกาลปใหม จายเพิ่มทานละ 2,000 บาท
วันที่ 29 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60
วันแรก
16.30 น.
19.25 น.
22.10 น.

กรุงเทพ – ปนัง เมืองมรดกโลก
พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชัน
้ 4 เคานเตอรสายการบินไทย
เจาหนาที่โชคทวีทัวรคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใหแกทุกทาน
เหิรฟาสู เกาะปนัง ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG 425
ถึ ง สนามบิ น บายั น ลาปาส เกาะป นั ง ผ า นด า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข า ประเทศ
มาเลเซี ย
นําทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ ชมทิวทัศนที่สวยงาม ของเมืองปนังที่ยังคงมีเสนห จากอดีต จนถึง
ปจจุบัน ชมเมือง จอรจทาวน เมืองหลวงของเกาะปนัง
นําคณะเขาที่พัก BAYVIEW HOTEL / CITITEL / BERJAYA GEORGETOWN หรือ
ระดับใกลเคียงกัน ..ราตรีสวัสดิ์

วันที่สอง

ปนัง – เปรัค – คาเมรอน ไฮแลนด

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานชม วัดเขาเตา นมัสการเจาแมกวนอิม เจดียหมื่น
พระ จากนั้ น นํ า ท า นชม วั ด ไทย ซึ่ ง มี พ ระพุ ท ธรู ป ปาง
ไสยาสนที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก และชม วัดพมา ที่
สรางตามสถาปตยกรรมพมา จากนั้นนําทาน อําลา เกาะปนัง
โดยเสนทาง ซุปเปอรไฮเวย พักผอนชมทิวทัศนสองขาง
ผานสะพานปนัง ที่ยาว 13.5 กม. เปนอันดับ 4 ของโลก
ขามสวนหนึ่งของชองแคบมะละกา ชม
ทะเลที่งดงาม สู รัฐเปรัค
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด ดินแดนแหง
การพักผอน ทามกลางธรรมชาติของปาเขาทิวทัศน
ที่สวยงามของสองขางทาง เดินทางสู เมือง ทาห
ปาร เดินทางถึง คาเมรอน ไฮแลนด แวะชม ไรใบ
ชาบนยอดเขา ซึ่งทานจะมองเห็นคลายผืนกํามะหยี่
ปกคลุมทั้งภูเขา ที่สวยงามสุดสายตาบนยอดภูเขา
และมี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป จากนั้น นําทานขึ้นสู เมือง บรินจาง เมืองที่สูงสุดของยอดคา
เมรอน นําทานเข าที่ พัก COPTHORNE
HOTEL/
EQUATORIAL
HOTEL
/
STRAWBERRY PARK / HERITAGE HOTEL หรือระดับใกลเคียงกัน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร
แบบพื้นเมือง สุกี้ยากี้ หรือ ชาบูชาบู ซึ่งเปนอาหารขึ้นชือ
่ ของ คาเมรอน

12.00 น.
บาย

19.00 น.

CMS01: ปนงั คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร 5 วัน (TG)

หนา 3 จาก 5

**วันรุงขึ้นเราจะตองไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด ควรจัดกระเปา เสื้อผา และ ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับ
พัก 1 คืน เปนกระเปาใบเล็ก เพือ
่ สะดวกในการเดินทางขึน
้ -ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางครั้งอากาศไมเอื้ออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก
เปนตน การใหบริการจะอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล

วันที่สาม

คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้ง ไฮแลนด

07.00 น.
08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
อําลาคาเมรอน ไฮแลนด เพื่อออกเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด ระหวางทางแวะชม
น้ําตกอีส
กันดา และผานชมวิถีชีวิตของชาวเงาะปาซาไก ที่เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางตอสู เก็น ติ้งไฮแลนด
ถึงสถานีกระเชาลอยฟา
นําทานขึ้นสูยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด โดยการนั่งกระเชาที่เร็ว
ที่สุดในโลก
SKY WAY ยาวที่สุดในเอเชีย 3.4 กิโลเมตร
ชมความสวยงามของ ผืนปาดงดิบดานลาง สัมผัสบรรยากาศที่
หนาวเย็นแบบสบายๆ ชมอัคร-สถานคาสิโน และโรงแรม ที่
พักตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต
นําทานเขาที่พัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด FIRST
WORLD HOTEL.ใกลสวนสนุก
กลางแจง และ คาสิโนระดับโลก
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร ของโรงแรม
หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบอนคาสิโนใหม ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง
หรือเดินเที่ยวชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ
โรงแรมที่พัก First world Hotel / Awana Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

12.00 น.

18.00 น.

(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหาม
เขาคาสิโน) * บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย *

วันที่สี่

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร – Putrajaya – เมืองมรดกโลกมะละกา – ยะโฮร

07.00 น.

บริการอาหาร ณ หองอาหาร
อําลา เก็นติ้ง ไฮแลนด เดินทางตอสู กรุงกัวลาลัมเปอร นําชม รานขายของ พื้นเมือง อาทิ
เชน บักกุเต ซึ่งเปนเครื่องยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใสเปนหมู
ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซื้อ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัว
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลังงอร
เปนแหลงแรดีบุก
มากที่สุดของโลกนําชม
ทัศนียภาพของ เมืองหลวง ผานชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก (สูงถึง 452 เมตร) หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER , สนามหลวงมาเลเซีย (จัตุรัสเมเดกา) ,ตึกรัฐสภา ถายรูปหนา
พระราชวั ง …จากนั้ นนํ าท านเขา เลือกซื้อ ช อคโกแลต ที่โรงงานผลิ ตเองจํ าหน ายเองในราคา
กันเอง ใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู PUTRAJAYA เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ที่ไดนําเอาหนวยงานของราชการ
มารวมกันไวที่เดียวกัน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มัสยิด ประจํารัฐ แหงใหม ทําเนียบรัฐบาล ชม
ทะเลสาบ
เปอร ด านาปุต รา
ชมความสวยงามด วยภู มิประเทศ และการก อสร า ง แบบ
สถาปตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลคามิได จนไดชื่อวา “นครอุทยาน นครปญญาชน”
เดินทางสู มะละกา เมืองเกา ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร และรองรอยอารยธรรมตะวันตก สัมผัส
ดัชทสแควร ยานที่อยูของชาวฮอลันดา ความสวยงามของ มัสยิดประจํารัฐ ผสมผสานศิลปะ
ของจีนและมุสลิมเขาดวยกัน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก ยะโฮรบารู Berjaya Water Front HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน

12.00 น.
บาย

15.30 น.
ค่ํา

CMS01: ปนงั คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร 5 วัน (TG)

หนา 4 จาก 5

วันที่หา

ยะโฮร – สิงคโปร – เมอรไลออน – ชอปปง ออชารด – กรุงเทพ

07.00 น.

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า น ผ า นพิ ธี ต รวจคนเข า เมื อ งสู ประเทศสิ ง คโปร จากนั้ น นํ า ท า นเดิ น
ทางเขาสู ตัวเมืองสิงคโปร ชมบานเมืองของ สิงคโปร ผานใจกลางเมือง
บั น ทึ ก ภาพความสวยงามของบ า นเมื อ งที่ ก อ สร า งอย า งยิ่ ง ใหญ และ มี
ประวัติศาสตรยาวนาน ชมสิงโตเงือก สัญลักษณของประเทศสิงคโปร กลาง
อาวมารินา ชม ตึกเอสเพลนเนท เธียเตอร ออน เดอะเบย
 นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก ซึ่งเปนที่เคารพ
นับถือของคนสิงคโปร เพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน ….จากนั้นนําทานเดิน
ทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูกสรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ดวยทุนสราง
กวา 53 ลานเหรียญสิงคโปร โดยออกแบบเปนสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น
แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขอเชิญทุกทานเดินเที่ยวชม ...ผานชม อาคารบานเรือน
ของชาวจีน ที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงาม
จากนั้นนําทานสู ยานถนนออชารด ยานชอปปงที่ใหญที่สุดของสิงคโปร หางสรรพสินคานานา
ชนิดที่รวมตัวกันเปนถนนสายชอปปงอาทิ เชน หางทากาชิมายา และ CENTER POINT , CK
TANG , TOY R US
นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางกี เตรียมตัว เดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG 410
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ

17.30 น.
21.00 น.
22.20 น.

CMS1 : TG !! 5 วัน 4 คืน
อัตราคาบริการ
กันยายน – ธันวาคม 2559

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
หองคู

21,900

21,900

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม
20,900

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

19,900

5,000

 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน
Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 30 กรกฏาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบินไทย
- ภาษีสนามบินไทย–มาเลเซีย-สิงคโปร
- ภาษีน้ํามัน FUEL SURCHARGE
- คาระวางน้ําหนักกระเปาเดินทาง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม
- คาที่พักโรงแรม 4 คืน ตามรายการ / ระดับใกลเคียงกัน
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ระบุ ในรายการ
- คารถนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศกไทย–มาเลเซีย – สิงคโปร บริการตลอดการเดินทาง

CMS01: ปนงั คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลา ปุตราจายา มะละกา สิงคโปร 5 วัน (TG)

หนา 5 จาก 5

- ทิปพนักงานยกกระเปา
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท/ทาน
- บริการน้ําดืม
่ ทุกวัน
อัตรานี้ไมรวม
-คาหนังสือเดินทาง / คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท ซักรีดฯ
-คาน้ําหนักกระเปาหนักเกิน 30 กก. / วีซาคนตางดาว /
- ภาษีมูลคาเพิ่ม และ ภาษีหัก ณ ที่จายฯ (กรุณาแจงลวงหนา)

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือนไมตองทําวีซา
ระเบียบการและขอตกลง
1สํารองที่นั่ง พรอมชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการจองสมบูรณ
บริษัทฯ สงวน สิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน สวนที่เหลือชําระอยางนอย 20 วันกอนการเดินทาง
2. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ
ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
3. กรุณาแจง โทรศัพท ติดตอ และ แจงชื่อ ผูเดินทาง + จํานวนผูเดินทาง
4. โอนเงิน ผานธนาคาร แลวแฟกซสลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ หรือ ชําระดวยตนเอง หรือ ใหพนักงานไปรับ
เงินตามจุดนัดหมาย
5. พรอมแฟกซหนาพาสปอรต และรหัสสมาชิก รอยัลออรคิดพลัส มาพรอมกัน

เอกสารประกอบรายการทัวรถือเปนเอกสารสําคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยว
บางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร เปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศ
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคาใชจายสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการกา
รันตีคามัดจําที่พักไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได / ยกเลิกกอนการ
เดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท / ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร / ยกเลิก
กอนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษัทเปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ ซึ่งไมอาจ
รับผิดชอบตอ
- ความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาใน
ตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจา ยเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย
การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯ
- การตอบปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสาร
การเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
หมายเหตุ

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ
่ นไข ที่บริษท
ั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

