 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 พ.ค. 2020 11:54

ทัวร์มาเลเซยี เก้นต้ ิง สิงค์โปร์ 4 วัน 3 คืน กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 6
คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ไหว้พระทำบญุ

นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแมก่ วนอู
พระสังขจายอันศักด์ ิสิทธ์ ิ
ขอพรเจ้าแมก่ วนอิม
ตื่นตากับตื่นเต้น

นัง่ กระเช้าชมวิวที่เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สัมผัสเสนห่ ์ เมืองกัวลาลัมเปอร์
สวนสนกุ ระดับโลก Universal Studio
ถา่ ยรปู คเู่ มอร์ไลอ้อน ช้อปป้ งิ ออร์ชาร์ด
ชมโชว์แสงสียามค่ำคืนที่ Marina Bay Sand
เยี่ยมชม

TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ
เมืองใหมป่ ตุ ราจายา่
ชมจัตุรัสเมอเดก้า




ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง

ราคา / คน

เดินทาง 6 - 8 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพ่มิ

16,500
14,500
13,500
4,500

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปตุ ราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์
แผนที่

https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B
8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0
%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A
3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%
B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3
%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B
8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%
E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%
89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%
B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87
+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B
8%B5%E0%B8%A2/@3.1746147,101.5997339,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1
s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0
x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!1m5!1m1!1s0x3
1cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติ้งไฮแลนด์
การเดินทาง

ช่วงเช้า+บ่าย

05:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:05 ออกเดินทางสกู่ รงุ กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ FD 311
10:15 ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
นำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city)
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู และ สำนักนายกรัฐมนตรี (บรเิ วณด้านนอก)
เดินทางตอ่ สู่ เก็นต้ งิ ไฮแลนด์ Genting Highland
ห้ ามนำกระเป๋ าใบใหญ่ข้ ึนกระเช้า
เพราะฉะนั้ นทา่ นสมาชิกทัวร์ต้องเตรยี มกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่ กิน 22x14x9
นิ้วไปด้วยเพื่อเตรยี มนของสว่ นตังที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน
เข้าสทู่ ี่พัก อิสระกับการเสี่ยงโชค และช้อบสินค้าแบรนด์เนม
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Putrajaya city ปุตราจายา..นครแหง่ อนาคต
อันเป็นที่ตั้งของหนว่ ยงานราชการ รวมถึงทำเนยี บนายกรัฐมนตรี
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู Putra Mosque มัสยิดแหง่ เมืองซึ ่งสร้างจากหนิ อ่อนสีกุหลาบ
ตั้ งอยรู่ มิ ทะเลสาบปตุ รา
สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุ แหง่ หนึง่ ซึ ่งมีรปู รา่ งประหนึง่ ลูกศร
พงุ่ ออกมาจากอาคารกระทรวงการคลัง
เดินทางตอ่ สู่ เก็นต้ งิ ไฮแลนด์ Genting Highland
เชิญท่านใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ กับเก็นติ้งนครแหง่ ความบันเทิงที่ไม่เคยหลับไหล
ไม่ว่าจะเป็น เลือกสนกุ กันต่อกับสวนสนกุ เสี่ยงโชคใน คาสิโนหรอื
จะเลือกชมโชว์จาก ลาสเวกัส ที่แสนสนกุ และเร้าใจ ซื้อบัตรเข้าชม ต่างหาก
เมืองปุตราจายา

อาหาร

กลางวั น
เย็น

ที่พัก

ร้านอาหาร
อิสระ (ลูกค้าจา่ ยเอง)

First World Genting Hotel หรือเทียบเทา่

วันที่ 2

เก็นติ้ง - ชมเมือง KL - มะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ยะโฮว์บารู
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9
9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0%
E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E
0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B
2+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%
B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81
%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B
8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AE%
E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%
A3%E0%B8%B9+Johor,+Malaysia/@2.4579808,101.5758432,8z/data=!3m1!4b1!4m26!4m
25!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.42397
8!1m5!1m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!
1m5!1m1!1s0x31d1ee278e8c65dd:0x32a7281769e016a!2m2!1d102.2500868!2d2.189594!
1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2d1.492659!
3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

อำลายอดเขาเก็นติ้งฯ มุ่งหน้าสู่กรงุ กัวลาลัมเปอร์ และชมสถานที่ท่องเที่ยว เช่น
ตึกปิโตนาส ผ่านชมมัสยิดอาเหม็ด อนสุ าวรยี ์ ทหารอาสา
เดินทางสู่เมืองมะละกา นครแหง่ ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชั่วโมง แล้วตอ่ สเู่ มืองยะโฮว์บาร์รู

วันที่ 2

เก็นติ้ง - ชมเมือง KL - มะละกา - จัตุรัสดัชท์สแควร์ - ยะโฮว์บารู
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
ถา่ ยรปู กับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส
ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
ผา่ นชม มัสยิดอาเหม็ด เกา่ แกแ่ ละสวยที่สุดในมาเลเซีย
ถา่ ยรปู กับ อนสุ าวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตกุ ารณ์ การส้ รู บได้แกส่ งครามโลกครั้ งที่ 1
และ 2
ชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการา่ ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิ ดีของมาเลเซีย
ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ
เมอร์ เดก้าสแควร์

ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครอื งจักรภ
พ
เมืองมะละกา นครแหง่ ประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย
มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจดุ เรมิ่ ต้นของประเทศมาเลเซีย
ชม จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี
ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา
ปัจจบุ ั นเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการทอ่ งเที่ยวเมืองมะละกา
ชม วิหาร St.Paul’s Church ตั้ งอยบ
ู่ นเนนิ เขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2064
ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คนรนุ่ หลังได้เ
รยี นร้ เู ทา่ นั้ น
ชมป้ อมปืนโปรตุเกส เอฟาโมซา่ ในยุคลา่ อาณานคิ ม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว
ถ่ายรปู กับเรอื สินค้าโบราณจำลองจากตะวันตก
เมืองแหง่ ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียซึ่งเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา
โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอ่ น
จากนั้ นนำคณะเดินทางสู่เมืองยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Berjaya Waterfront Hotel, Johor Bahru หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

สงิ คโปร์ – CITY TOUR – เมอร์ไลอ้อน – วัดเจ้าแมก่ วนอมิ – UNIVERSAL STUDIO
(ไมร่ วมคา่ บัตร) – มารนี า่ เบย์ แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A
E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B
8%A3%E0%B8%B9+Johor,+Malaysia/Singapore/Merlion,+Singapore/Sentosa+Gateway,+
Universal+Studios+Singapore,+Singapore/@1.3733007,103.7313588,12z/data=!3m1!4b1!4
m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31da12c6d36b3a27:0xd5f4b21db593d4f5!2m2!1d103.7413591!2
d1.492659!1m5!1m1!1s0x31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d
1.352083!1m5!1m1!1s0x31da19085926dadb:0x9f427391c9f64c38!2m2!1d103.8545014!2d
1.2867892!1m5!1m1!1s0x31da1955a615a343:0x3094037d34e6529f!2m2!1d103.8238084!2
d1.2540421!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางข้ามดา่ นยะโฮว์บารู เพื่อเดินทางสู่สิงคโปร์ ชมเมอร์ไลอ้อน ผา่ นชม Old
Parliament House อาคารรัฐสภาเกา่ และ ดินแดนมหาสนกุ ของ เกาะเซ็นโตซา่
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไมร่ วมคา่ บัตรยูนเิ วอร์แซล
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

ชมเมอื งสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทำเนยี บรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาวา่ การเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวรมิ แมน่ ้ ำสิงคโปร์ ทา่ นสามารถ ถา่ ยรปู คกู่ ั บ
เมอร์ ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์
ผ่านชม Old Parliament House อาคารรัฐสภาเก่า
ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจบุ ั นเป็นจดุ รวมของศิลปะ ดนตรี
การเต้นรำ การแสดงตลก
วัดเจ้าแมก่ วนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple
วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยา่ งมาก
ทั้ งชาวสิงคโปร์และนักทอ่ งเที่ยวนับถือวา่ ศักด์ สิ ิทธ์ มิ าก
ผา่ นชม น้ำพุแหง่ ความมั่งคั่ง Fountain of wealth
แหง่ เมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิต้ ี ซันเทค
10:00 เดินทางสู่โลกเหนอื จินตนาการไปยังดินแดนมหาสนกุ ของ เกาะเซ็นโตซา่
อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก UNIVERSAL STUDIO ไมร่ วมคา่ บัตรยูนเิ วอร์แซล
พบกับการแสดงสุดตระการตาและความสุข สนกุ ไม่ร้ จู บในที่เดียวที่ๆ

คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ที่โลกยังต้องตะลึง
วันที่ 3
เปิดฉากความสนกุ กับยูนเิ วอร์แซล สตูดิโอ!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่
สงิ คโปร์ – CITY TOUR –ที่สเมอร
วนอมิ ีย–วและส
UNIVERSAL
STUDIO
ด้วยระดับความสูง
ู่ ทั้ งก่ หวาดเส
ูงที่สุดในโลก
้ อน – วัดเจ้าแม
ุดของ์ ไลอรถไฟเหาะรางค
(ไมร่ วมคา่ บัตร) – มารนี า่ 42.5
เบย์เมตร
แซนด์ – ชมโชว์น้ำพุ Wonder Full
โซนอียิปต์โบราณ พบกับเครือ่ งเลน่ เขยา่ ขวัญที่มีความเรว็ สูง
และความนา่ กลัวของเหลา่ วิญญาณมัมมี่จะคืบคลานในทา่ มกลางความมืด
โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรอื
ดินแดนจลุ สิคปาร์คที่พาย้อนอดีตกลับไปสยู่ คุ ดึกดำบรรพ์หากใครลว่ งล้ำเข้าเข
ตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผลม่ าหาคณุ ทันที
โซนมาดากัสการ์ สนกุ แบบชิว ชิว ด้วยการลอ่ งเรอื ชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนำจากภาพยนตร์การ์ตูนเรือ่ งมาดากัสการ์
โซนนวิ ยอร์ก สัมผัสเมืองจำลองนวิ ยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจรญิ ที่สุดในอเมรกิ า
โซนฮอลลีว้ ดู
พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหลา่ เซเลบรติ ้ ที ี่จะมายืนป
รากฏตัวบนท้องถนนแหง่ นี้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครั้ งแรกของโลก!!กับปราสาท ฟาร์ ฟาร์
อเวย์พร้อมทั้ งชมภาพยนตร์ 4มิติ เรือ่ งเชรค็ ซึ่งคุณไมเ่ คยได้สัมผัสมากอ่ น
นอกจากที่นเี้ ทา่ นั้ น
นอกจากนี้ยังมีมมุ ลดความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน-ดื่มช้อปกับร้านอาหาร บาร์
คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและเครือ่ งดื่มจากทั่วทุกมุมโลก
ร้านช้อปป้ ิง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ค
ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรสี อร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิโนแหง่ แรกของประเทศสิงคโปร์!
!

อาหาร
ที่พัก

สามารถเลือกซื้อ Optional Tour
S.E.A. Aquarium เป็นพิพิธ ภัณฑ์สัตว์น้ำเปิดใหม่ใหญ่ท่สี ุดในโลกกับ Marine Life Park
(สามารถซื้อ Optional บัตร Sea. Aquarium ได้ในราคา ผ้ ใู หญ่ 39 SGD / เด็ก
อายตุ ำ่ กวา่ 12ปี 29 SGD)
เช้า
ห้องอาหารโรงแรม
กลางวั น อิสระ (ลูกค้าจ ่ายเอง)
เย็น
ภัตตาคาร
Oxford Singapore Hotel หรอื เทียบเทา่ ระดับ 3 ดาว

วันที่ 4

วัดพระเขี้ยวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางกี สนามบินดอนเมือง
แผนที่

การเดินทาง

https://www.google.co.th/maps/dir/Singapore/Buddha+Tooth+Relic+Temple,+288+Sout
h+Bridge+Rd,+Singapore+058840/Garden+by+the+Bay++Orchid+Extravaganza,+Marina+South,+Singapore/Orchard+Rd,+Singapore/Airport+Boul
evard,+%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81
%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8
%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0
%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B5+
(SIN)+Singapore/@1.3194595,103.8349714,12z/data=!3m1!4b1!4m32!4m31!1m5!1m1!1s0x
31da11238a8b9375:0x887869cf52abf5c4!2m2!1d103.819836!2d1.352083!1m5!1m1!1s0x3
1da1972ce26bcd1:0x19202d08368ce010!2m2!1d103.8445218!2d1.2813361!1m5!1m1!1s0x
31da199f4c472483:0xbf630b98c3ef51e8!2m2!1d103.8647323!2d1.2845602!1m5!1m1!1s0x
31da199148e6febb:0x8e99f73f37fef4fa!2m2!1d103.8380766!2d1.301674!1m5!1m1!1s0x31
da17d693d0cde3:0xd6d6dd5e414e4503!2m2!1d103.9915308!2d1.3644202!3e0?hl=en
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดพระเขี้ยวแก้ว GARDEN BY THE BAY
อิสระช้อปป้ งิ ที่ถนนออร์ชาร์ด กอ่ นที่จะได้เวลานัดหมายเดินทางสู่ สนามบินชางกี
20:40 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินชางกี โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 350
22:05 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 4

วัดพระเขี้ยวแก้ว – Garden by the bay – ถนนออร์ชาร์ด – สนามบินชางกี สนามบินดอนเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว Buddha Tooth Relic
Temple สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ของพระพุทธเจ้า
GARDEN BY THE BAY ชมการจัดสวนที่ใหญท่ ี่สุดบนเกาะสิงคโปร์
ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธ์ ุ
ชมทัศนยี ภาพอันงดงามของอา่ วและสวนโดยรอบ บนยอดของ Super
tree ไมร่ วมคา่ ขึ้ นลิฟต์สำหรับ Super Tree 8 SGDและคา่ เข้าโดมอีก 28 SGD
อิสระช้อปปิ้งถนนออร์ ชาร์ ด ที่จั ดได้วา่ เป็นแหลง่ ช็อปป้ งิ ระดับโลก เพราะวา่ มีศน
ู ย์การค้า
ร้านค้า และโรงแรมชั้ นดีมากมายตั้ งอยเู่ รยี งราย สองฝั่งถนน อาทิเชน่ ห้าง
TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย
ยา่ นไชนา่ ทาวน์

อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ ที่พัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
คา่ รถต้ ปู รับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ

ค่าอาหารกลางวั น ณ ยูนิเวอร์แซล , ค่าอาหารเย็น ณ เก็นติ้ง
คา่ ใช้จา่ ยสว่ นตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์
คา่ ธรรมเนยี มวีซา่ สำหรับผ้ เู ดินทางชาวตา่ งชาติและผ้ ถู ือเอกสารตา่ งด้าว
ภาษมี ูลค่าเพ่มิ 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3%

รูปภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/malaysia/951

