
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง    พ.ค. – ก.ค. 60 
วนัแรก     กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั  – Star  Cruise                        (B-L-D) 
04.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่ สนามบนิดอนเมอืง  อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ  ช ัน้ 2  เคานเ์ตอร ์สาย

การบนินกแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยอํานวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง  
06.00 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่ โดยสายการบนินกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD7102  
07.25 น. ถงึหาดใหญ ่ข ึน้รถปรับอากาศนําทา่นเดนิทาง สู ่อ.สะเดาพรอ้มบรกิารอาหารเชา้(ตมิซํากลอ่ง)

(1) แกส่มาชกิทกุทา่น 
10.00 น. นําคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของประเทศมาเลเซยีทดีา่นบกูติคา
อตีัม้ จากนัน้ออกเดนิทางตามเสน้ทางไฮเวยข์องมาเลเซยีทเีชือ่มตอ่ระหวา่งไทยกับสงิคโปร ์

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(2) ณ รา้นอาหาร 
14.00 น.   เดนิทางสู ่รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ทีย่าวกวา่ 13 กโิลเมตร  นําทา่นชม

เมอืง จอรจ์ทาวน ์ถา่ยรปูคูก่ับป้อมปราการคอรน์ , ผา่นชม State Assembly/City   Hall/ Town 
Hall/ Court Building/ St. Geores Church , ชมวดัไทย(วดัไชยมงัคลาราม) กราบพระพทุธ
ไสยาสน ์ทีใ่หญเ่ป็นอันดับสีข่องโลก ชมและถา่ยรปูวดัพมา่อยูต่รงขา้มกับวดัไทย กราบเจา้แม่
กวนอมิวดัเขาเตา่(ถา้มเีวลา) 

17.00 น.   นําทา่นเช็คอนิเขา้สู่  เรอื STAR CRUISE อสิระเตรยีมพรอ้มสูค่วามบันเทงิตา่งๆ ของเรอืสําราญ
ระดับโลกกับความสงู 10 ชัน้ กับกจิกรรมบนเรอืมากมายมายทีร่อใหท้า่นไดส้มัผัส  

19.00 น.   ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ท ์(3)  ณ หอ้งอาหาร  พกับนเรอื Star Cruise ( หอ้งพกัเป็นหอ้งแบบไมม่ ี
หนา้ตา่ง ) ควรเตรยีมกระเป๋าใสเ่ส ือ้ผา้ใบเล็กเพือ่พกัคา้งคนื 1 คนื) ***หมายเหต*ุ** 
สภุาพสตรทีีต่ ัง้ครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมส่ามารถขึน้เรอืได้  >>> เง ือ่นไขเป็นไปตาม
ขอ้กาํหนดของเรอื <<< 

วนัทีส่อง ปีนงั – อโิปร ์– เก็นต ิง้                       (B/L/D) 
07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณ หอ้งอาหารบนเรอื  
10.00น. เรอืเขา้เทยีบทา่เก็บสมัภาระออกเดนิทาง   



12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(5) ณ ภตัตาคาร  หลังอาหารเดนิทางสูเ่ก็นติง้ 
18.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น(6)  ณ.ภัตตาคาร หลังอาหาร นําทา่นสูส่ถาน ี เก็นต ิง้ สกายเวย์  

Genting Sky Wayนําทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้า ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นระบบโมโนเคเบลิคารท์ี่
เร็วทีส่ดุของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตเ้ ทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึง่สามารถวิง่ได ้  6 เมตรตอ่วนิาท ี
จากสถานถีงึโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพทีเ่ขยีวชอุม่ไปตลอดทาง พรอ้ม
ทัง้สมัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ ์อันหนาวเย็น ( โปรดนําเสือ้กันหนาวตดิตัว
ไปดว้ย )ถงึสถานบีนรสีอรท์ นําคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม เฟิรท์เวลิด ์ First World Hotel หลัง
จัดเก็บสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้นําทา่นชมคาสโินระดับชาตทิีไ่ดัรับอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้ง
ตามกฏหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ อาทเิชน่สล็อตแมชชนี รเูล็ต ไฮโล บัต
คารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ **ขอใหท้า่นโชคดกีบัการเสีย่งโชค ** 
(ทา่นสภุาพบรุษุสวมเสือ้มปีกสวมรองเทา้หุม้สน้ ทา่นสภุาพสตรแีตง่กายแบบสากลนยิม
เด็กอายตุํา่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้) 

วนัทีส่าม เก็นต ิง้  – กวัลาลมัเปอร ์- ปตุราจายา – ยะโฮบาร ู                                  ( B/L/D) 
06.00น.  บรกิารอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง นําทา่น

น่ังกระเชา้ลงจากเก็นติง้ 
10.00น. ถงึ กรงุกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี  นําชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้  Dataran 

Merdeka สถานทปีระกาศอสิรภาพจากการเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ เมือ่ถงึวนัชาตขิองประเทศ
มาเลเซยีจะมกีารจัดงานรืน่เรงิ ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองกัน โดยมี  เสาธงทีส่งูที
สดุในโลก คอื  100 เมตร  ซึง่ธงยเูนีย่นแจ๊คของสหราชอาณาจักรถกูชกัลงเป็นครัง้สดุทา้ย ณ 
เวลาเทยีงคนืของวนัที ่  31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี ความงดงามของ
สถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอบัดลุซาหมดั  ชมพระราชวงัแหง่ชาติ  Istana Negara 
ถา่ยรปูคูเ่ป็นทีร่ะลกึกบัตกึแฝด PITRONAS TWIN TOWER ทีม่คีวามสงู 542 เมตร
หรอื 88 ช ัน้ 

12.00น.        บรกิารอาหารกลางวนั(8) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเดนิทาง 
14.00น. นําชมเมอืงใหม่ ปตุราจายาPutra Jaya เมอืงศนูยก์ลางของหน่วยงานราชการและโครงการนํา

รอ่งทางดา้นไอท ีซึง่ไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื  E-Government นครทีม่ี
ความทันสมัยและกา้วหนา้อยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุภายในศตวรรษที ่21  

18.00น.  บรกิารอาหารเย็น (9) ณ.รา้นอาหาร หลงัอาหาร นําทา่นเขา้พักโรงแรม แกรนดเ์ซ็นโตซา่ 
หรอื เทยีบเทา่ เมอืงยะโฮรบ์ารเูชญิพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ ี ่      ยะโฮบารู –สงิคโปร-์ ซติีท้วัร ์–RESORT WORLD SENTOT–UNIVERSAL STUDIO  
กรงุเทพฯ                                                                                                    (B/-/ -)                                                                                                                        

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ (10)ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  จากนัน้นําคณะเดนิทางผา่นพธิกีารตรวจ
ประทับตราหนังสอืเดนิทาง การตรวจคนเขา้เมอืงพธิกีารทางศลุกากรของทัง้สองประเทศ 

08.00 น. นําทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงผา่นชมความสวยงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความ
สะอาดของเมอืงสงิคโปร ์จากนัน้เดนิทางไปยัง ถนนลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่า
สงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่ับเมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์มอีายกุวา่  30 ปี 
มหีัวเป็นสงิโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา ซึง่มทัีศนยีภาพที่
สวยงาม (The Merlion เป็นการออกแบบทีถ่กูผสมผสานระหวา่งความจรงิและตํานาน สว่นหัว
เป็นสญัลักษณ์ของตํานานการคน้พบเมอืง สงิหปรุะ ซึง่ก็คอื สงิคโปรใ์นปัจจบุัน สว่นลําตัวเป็น
ปลานัน้เป็นการแสดงถงึการเรมิตน้ของประเทศสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงใน
อดตีน่ันเอง ) ใกล ้ๆ  กันทา่นจะเห็นโรงละคร เอสเพลนเนต ทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการ
สรา้งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใครรปูรา่งคลา้ยเปลอืกทเุรยีน เชญิถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้
พาทกุทา่นกราบสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุณ วดัพระเขีย้วแกว้ 

12.00 น.  อสิระอาหารกลางวนั  หลังจากนัน้นําคณะสู ่ รสีอรท์ เวลิด ์เซนโตซา่  RESORT WORLD 
SENTOT เมอืงสวนสนุกทีจํ่าลองเครือ่งเลน่มาจากภาพยนตรช์ือ่ดังของฮอลล์วิูด้ 
HOLLYWOOD สมัผัสกับชว่งเวลาแหง่ความประทับใจกับยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ UNIVERSAL 
STUDIO (คา่บตัรประมาณ 1,750 บาท ) เพลดิเพลนิกับการเยีย่มชมโรงถา่ยภาพยนตรท์ี่
จําลอง มาจากอเมรกิา และสนุกสนานกับเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการน่ัง 
รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก  “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ทา่นเชญิถา่ยรปูคู่
กับปราสาท เชร็ค แหง่แรกของโลก ตืน่เตน้กับการชมภาพยนตรส์ีม่ติจํิาลองตอนหนึง่ของ
ภาพยนตร ◌S์HREK ทีจ่ะสรา้งความประทับใจดว้ยการสรา้งบรรยากาศใชภ้าพและเสยีงประกอบ
ทสีมจรงิ จากนัน้ตืน่เตน้กับการเขา้รว่มสถานการณ์จําลองในภาพยนตรเ์รือ่ง จรูาสคิ พารค์ 
ลอ่งเรอืพรอ้มเผชญิหนา้กับไดโนเสาร ์วอเตอรเ์วลิด์ พเิศษสดุกับการผจญภัยเรอืมหาสนุกเครือ่ง
แรกของโลกกับการจําลองภาพยนตร์  “มาดากสัการ ์” ทีไ่ดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก กอ่น



เดนิทางกลับเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึมากมายภายใตส้ญัลักษณ์ ยนูเิวอรแ์ซล   เวลิดเ์ซ็นโตซา่  เชญิ
เยีย่มชมโรงแรมหรรูะดบั  6 ดาว CROCKFORD TOWER เพยีงกา้วเขา้สูบ่ันไดเลอืน แชมเบอร์
ออฟ เทรดเชอร ์ก็จะไดพ้บความงดงามแบบดจิติอลพาโนรามาจากประตมิากรรมละลานตา จาก
ลาสเวกัส มาสูค่ณุ …เพลดิเพลนิกันการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์  !!!(อสิระ
อาหารเย็น)ไดเ้วลานําทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซางก ีประเทศ สงิคโปร ์

22.10 น.        ออกเดนิทางจากสนามบนิซางกปีระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิแอรเ์อเซยี เทีย่วบนิที ่FD352 
23.35 น. ถงึสนามบนิดว้ยความสขุและความประทับใจ  
 

********************************************** 
 บนเรอื สตารค์รซู และ บนเก็นติง้ไมม่เีตยีงเสรมิ หากทา่นตอ้งการพกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,000 บาท *** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   
- คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่–  สงิคโปร ์– กรงุเทพฯ (ช ัน้นกัทอ่งเทีย่ว) 
- คา่ทีพั่กโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   - คา่หอ้งพักเรอื Star Cruise  1คนื                 
- คา่อาหาร 10 มือ้    - คา่รถปรับอากาศนําเทีย่ว   
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ       - คา่มัคคเุทศกไ์ทย/มาเลเซยี  
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์ ,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ / คา่อาหาร เครือ่งดืม่นอกเหนอื

รายการ  
- คา่เขา้ชม UNIVERSAL STUDIO     
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง  : หนงัสอืเดนิทาง Pass port อายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ํา่กวา่ 6 เดอืน  
 
สิง่ทีค่วรนําไปดว้ย : รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจําตัว 
 
หมายเหต ุ  : โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยคํานงึถงึประโยชน์
และความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ  

*** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 400 บาท ตลอด 4 วนั   *** 

กาํหนดเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็กตํา่กวา่ 10 ปี 
พกักบัผูใ้หญไ่มเ่สรมิเตยีง พกัเดีย่ว 

วนัที ่23 – 26 ม.ิย. 60  17,900              16,900.- 

 
5,000.- 
 

วนัที ่7 ก.ค. – 10 ก.ค. 60   (เขา้พรรษา) 18,900 17,900 

วนัที ่21 - 24 ก.ค. 60 17,900 16,900 

วนัที ่11 – 14 ส.ค. 60        (วนัแม)่ 18,900 17,900 


