CMS3 มาเลเซีย – สิงคโปร 4 วัน (TG)

หนา 1 จาก 5

มาเลเซีย - สิงคโปร 4 วัน
เก็นติ้งไฮแลนด

กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา
TWIN TOWER , KL TOWER
เมืองมรดกโลก มะละกา ยะโฮร
สิงคโปร เมอรไลออน รีสอรท เวิลด เกาะเซ็นโตซา

Universal Studios Singapore

วัดพระเขี้ยวแกว เมอรไลออน ออชารด

โดยสายการบินไทย 4 วัน 3 คืน
เก็นติ้ง 1 คืน ยะโฮร 1 คืน สิงคโปร 1 คืน
จุดเดนของรายการเดินทาง
1. บินโดยสายการบินไทยตรงตอเวลาสามารถสะสมไมลได
2. ซิตี้ทัวรชมเมืองมรดกโลก มะละกา
3. มื้อพิเศษ - ทาน ภัตตาคาร บุฟเฟตนานาชาติ COFFEE TERRACE
- ทานขาวมันไก รานดังในสิงคโปร ราน Boon Tong Kee
4. มีเวลาใหทานอิสระเต็มที่ใน Universal Studios Singapore
5. นอนโรงแรมระดับ 4ดาว Resort Hotel บน Genting Hiland

โปรแกรมการเดินทาง

27,900 .-

วันที่ 6 – 9, 13 – 16, 20 – 23, 27 – 30 ต.ค. 2559
วันที่ 3 – 6, 10 – 13, 17 – 20, 24 – 27 พ.ย. 2559
วันที่ 2 – 5, 9 – 12, 15 – 18, 22 – 25 ธ.ค. 2559

เทศกาลปใหม จายเพิ่มทานละ 2,000 บาท
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 60 , 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 60

CMS3 มาเลเซีย – สิงคโปร 4 วัน (TG)
วันแรก
06.00 น.
09.00 น.
12.10 น.

18.00 น.

หนา 2 จาก 5

กรุงเทพ-กัวลาลัมเปอร-ปุตราจายา-เก็นติ้ง ไฮแลนด
พรอมคณะที่ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอร
สายการบินไทย เจาหนาที่ คอยตอนรับ และอํานวยความสะดวกแกสมาชิก
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415 นําทานเหิรฟาสู ประเทศมาเลเซีย
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร KLIA. ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว………..
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร……(มื้อที่ 1)
นําทานชม PUTRAJAYA
เมืองหลวงใหมของมาเลเชีย ที่ไดนําเอาหนวยงานของราชการมา
รวมกั น ไว ที่ เ ดี ย วกั น ถ า ยรู ป เป น ที่ ร ะลึ ก กั บ มั ส ยิ ด ประจํ า รั ฐ แห ง ใหม ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล ชมความ
สวยงามดวยภูมิประเทศ และการกอสรางแบบสถาปตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลคามิได จน
ไดชื่อวา “นครอุทยาน นครปญญาชน” ถายรูปเปนที่ระลึกยามไดมาเยือน
เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting
Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน
ระดับชาติ บนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต จากนั้นนําทานนั่ง เคเบิ้ลคาร SKY
WAY สู ยอดเขาเก็นติ้งฯ
เขาสูที่พัก RESORT HOTEL ระดับ4ดาว บนยอดเขาเก็นติ้งฯ เพลิดเพลินกับเครื่องเลนตางๆ
INDOOR THEMEPARK และ เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการอยางดีเยี่ยม
(ทานที่ตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรีใสชุด สุภาพ เด็กอายุต่ํากวา
21 ป หามเขาในคาสิโน)
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร บุฟเฟตนานาชาติ (มือ
้ ที่ 2)
ณ หองอาหาร COFFEE TERRACE

**เราจะขึ้นไปนอนเก็นติ้งไฮแลนด เปนคืนแรก ควรจัดกระเปา เสือ
้ ผา และของจําเปนตางๆ ไวสําหรับ
พัก 1 คืน เปนกระเปาใบเล็ก เพือ
่ สะดวกในการเดินทางขึน
้ -ลง กระเชา และคางแรมบนเก็นติ้ง** การ
ขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางครั้งอากาศไมเอือ
้ อํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เปน
ตน การใหบริการจะอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล
วันที่สอง
07.00 น.

12.00 น.
บาย

18.00 น.

กัวลาลัมเปอร-ซิตี้ทัวร-มะละกา-ยะโฮร บารู
บริการอาหารเชา ณ หองอาหาร…. (มื้อที่ 3) อําลาเก็นติ้งฯ
นําทานลง นั่งรถโคชสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางนําทานเข า
เลือกซื้อ ช็อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเอง จําหนายเองในราคากันเอง
ให ท า นเลื อ กซื้ อ เป น ของฝาก ....สมควรแก เ วลา นํ า ท า นชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ผานชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก (สูง
ถึง 452 เมตร) หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จัตุรัสเมเดกา
และถายรูปหนาพระราชวัง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
เดินทางสู มะละกา เมืองเกา ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร และรองรอย
อารยธรรมตะวันตก สัมผัส ดัชทสแควร ยานที่อยูของชาวฮอลันดา
ความสวยงามของ มั สยิดประจํ ารัฐ ผสมผสานศิลปะของจี นและ
มุ ส ลิ ม เข า ด ว ย กั น ชม วิ ห าร เ ซนต ป อ ล และ ป อ ม ป นให ญ
โปรตุเกส
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
เดินทางสูเมืองยะโฮร เพื่อวันรุงขึ้นจะไดเขาประเทศสิงคโปรอยาง
รวดเร็ว จากนั้นนําทานเขาที่พัก Berjaya River front
HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน

CMS3 มาเลเซีย – สิงคโปร 4 วัน (TG)
วันที่สาม
06.30 น.

หนา 3 จาก 5

ยะโฮร-สิงคโปร-รีสอรทเวิลด เซ็นโตซา ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)

นําทาน ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองสู ประเทศสิงคโปร
 ถ า ยรู ป คู กั บ เมอร ไ ลอ อ น สั ญ ลั ก ษณ ข องการท อ งเที่ ย วประเทศ
สิงคโปร สามารถถายรูป โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา
ซึ่งมีลักษณะคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ
ถายรูป มารีนาเบยแซนด และสิงคโปรฟลายเออร
จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู รีสอรทเวิลด เซ็นโตซา ใหทานอิสระใน
สวนสนุกยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (รวมคาเขาแลว)
**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสนุกสนานอยางเต็มที่กับ Universal Studio**
ยูนิเวอรแซล สิงคโปร Universal Studios Singapore ไดถูกเนรมิตขึ้นในรีสอรท
เวิลด เซ็นโตซา อภิมหาโครงการมูลคา 1.58 แสนลานบาท โดยมีทีม ปารค ตางๆ และ เครื่อง
เลนหลายชนิด โดยมีเครื่องเลนที่ออกแบบใหม หรือ ดัดแปลงเพื่อสวนสนุกแหงนี้โดยเฉพาะถึง
18
ชนิดดวยกัน www.rwsentosa.com รีสอรท เวิลด เซ็นโตซา ไดสรางสรรคธีมพาร
คแหงแรกที่รวบรวมสุดยอดของเครื่องเลนที่สรางมาจากภาพยนตรชื่อดัง อาทิ รถไฟเหาะรางคูที่
สูงที่สุดในโลก ปราสาทแสนโรแมนติกของเชร็ค ฮีโรตัวเขียวผูโดงดัง การโชวรองเพลงสดโดย
เหลาสัตวประหลาดจากยูนิเวอรแซล ขบวนแคแรคเตอรยอดนิยมอยาง มาริลิน มอนโร และเบ็ตตี้
บูบ ที่จะคอยตอนรับการมาเยือนของทุกทาน พรอมดวยเมนูเด็ดจาก รานอาหาร อิสระใหทานมี
เวลาเต็มที่
19.00 น.
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
20.30 น.
นําทานเดินทางเขาสูท
 พ
ี่ ัก QUALITY HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน
วันที่สี่
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
บาย

18.00 น.
20.50 น.
22.10 น.

เมอรไลออน-วัดพระเขี้ยวแกว-ชอปปง ออชารด-กรุงเทพ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)
 นําทานเดินทางเขา สักการะเจาแมกวนอิม ที่ วัดเกาแก ซึ่งเปนที่เคารพนับถือของคน
สิงคโปร เพื่อเปนสิริมงคลแกทุกทาน ….จากนั้นนําทานเดินทางเขาชม วัดพระเขี้ยวแกว วัดนี้ถูก
สรางขึ้นมาเมื่อไมนานมานี้ดวยทุนสรางกวา 53
ลานเหรียญสิงคโปร
โดยออกแบบเปน
สถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง ดานในจะมี 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ขอเชิญ
ทุกทานเดินเที่ยวชม ...ผานชม อาคารบานเรือนของชาวจีน ที่ยังคงความเปนเอกลักษณในยาน
CHINA TOWN บันทึกภาพสถาปตยกรรมที่สวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)
ขาวมันไก รานดังในสิงคโปร ราน BOON TONG KEE
จากนั้นนําทานสู ยานถนนออชารด ยานชอปปงที่ใหญที่สุดของสิงคโปร หางสรรพสินคานานา
ชนิดที่รวมตัวกันเปนถนนสายชอปปงอาทิ เชน หางทากาชิมายา CENTER POINT , CK TANG,
TOY R US (หัวหนาทัวรมี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาดวย เพื่อประโยชนของสมาชิก
สวนรวม)ในกรณีที่ทานสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณใน
การ เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสู สนามบินกอน
นําทานออกเดินทางสู สนามบินชางกี เตรียมตัว เดินทางกลับ สู กรุงเทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย
่ วบินที่ TG 410
เดินทางถึง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
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หนา 4 จาก 5

 
** รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรบั การยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหนึ่ง
ผูจัดขอสงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ ***
หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือนไมตองทําวีซา
สําหรับพาสปอรต หรือ หนังสือเดินทางอื่นๆ (ไมรวมในคาทัวร)
พาสปอรต เลมเหลือง ของคนตางดาวไมตองขอวีซา แตตองแจงเขา-แจงออก
พาสปอรต เลมแดง ของคนตางดาว ตองขอวีซา และ ตองแจงเขา-แจงออก
แจงเขา-แจงออก(ลูกคาดําเนินการเองมีคาใชจาย) ขอวีซา บริษัทฯ ดําเนินการให มีคาใชจาย
CMS 3 มาเลเซีย สิงคโปร
กําหนดวันเดินทาง
วันที่

ผูใหญ พัก 2-3
ทาน

ตุลาคม – ธันวาคม 59

27,900.-

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
เสริมเตียง
27,900.-

4 วัน 3 คืน (TG)
เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมเสริมเตียง
27,900.-

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษท
ั ฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง

ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ
กอนทุกครัง
้ มิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราคาบริการนี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ ชั้นทัศนาจร การบินไทย
- คาภาษีสนามบินทุกแหง
- คาบริการ โรงแรมที่พัก 3 คืน
- คารถนําเที่ยวบริการตามรายการ
- คาอาหารตามที่ระบุ ในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ในรายการ
- มัคคุเทศกไทย มาเลเซีย สิงคโปร คอยบริการ
- คาประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท/ทาน (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
- คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนมีการเปลี่ยนแปลงราคา)
- บริการน้ําดืม
่ ทุกวัน ๆ ละ 1 ขวด ตอ 1 ทาน
อัตรานี้ไมรวม
- คาหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนอื่นๆ เชน คาโทรศัพท คาซักรีด มินิบาร ทีวีชองพิเศษ ฯลฯ
- คาวีซาคนตางดาว / ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จายฯ 3% (ในกรณีขอใบกํากับภาษี)
- ถาไมเขา Universal Studios Singapore ลดไป 1,800 บาท / ทาน
- คาทิปมัคคุเทศก และคนขับรถ

CMS3 มาเลเซีย – สิงคโปร 4 วัน (TG)

หนา 5 จาก 5

ระเบียบการสํารองที่นั่ง
1. สํารองที่นั่ง พรอมชําระเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท

(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)
2. แฟกซ ส ลิ ป การโอนเงิ น และ สํ า เนาพาสปอร ต ของผู เ ดิ น ทางทุ ก ท า น พร อ มทั้ ง แจ ง รหั ส สะสมไมล รอยั ล ออร คิ ด พลั ส
มายังบริษัทฯ ที่เบอร 02-4337178-9
3. คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
4. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล มังสวิรัติ
กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง


เอกสารประกอบรายการทัวรถือเปนเอกสารสําคัญ
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการไดตามความเหมาะสม / การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบาง
รายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร เปนไปในลักษณะเหมาจาย / บริษท
ั ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 20 ทาน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา
โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึน
้ ลงของเงินตราตางประเทศ
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน หักคาใชจายสําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการัน
ตีคามัดจําที่พักไมวาโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย 10,000 บาท
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บคาบริการทั้งหมด 100 %
ความรับผิดชอบ บริษท
ั เปนเพียงตัวแทนการทองเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการทองเที่ยวในตางประเทศ
ซึ่งไมอาจรับผิดชอบตอความเสียหายตางๆ ที่อยูเหนือการควบคุมของเจาหนาที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน
การจลาจล เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง
หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ ฯลฯการตอบ
ปฏิเสธการเขาและออกเมืองของเจาหนาที่ตรวจคนเขาหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมายหรือเอกสาร
การเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
การประกันไมคุมครอง กรณีที่ เสียชีวิต หรือ เจ็บปวยทางรางกายดวยโรคประจําตัว, การติดเชื้อ,ไวรัส,ไสเลื่อน
ไสติ่ง, อาการที่เกี่ยวของกับการติดยา, โรคติดตอทางเพศสัมพันธ, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การ
ฆาตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภายใตอํานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทงบุตร, การ
บาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การกอการราย การยึดพาหนะ และ การปลนอากาศยาน
(Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม
การเบิกคาใชจาย ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย หรือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ การเดินทางไปตางประเทศ – รับผิดชอบคารักษาพยาบาลเฉพาะที่ตางประเทศ
เทานั้น ไมตอเนื่องมาที่ประเทศไทย ** กรณีฉุกเฉินตอเนื่องตองเช็คขอจํากัดตามกรมธรรมเปนรายๆไป

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

