แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 2 ประเทศ
้
กัวลาลัมเปอร ์ (มาเลเซีย) – เก็นติงไฮแลนด
์ – ปุ ต
ตาจายา
้ วร ์ – ยู นิเวอร ์แซล - ช้อปปิ ้ งถนน
สิงคโปร ์ – ซิตีทั
ออร ์ชาร ์ด
วันแรกของกำรเดินทำง
......... น.
.......... น.
.......... น.
เทีย่ ง
บ่ ำย

กำหนดกำรเดินทำง
(1) ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – ปุตตำจำยำ – เก็นติง้ ไฮแลนด์

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที.่ ...... เคำน์ เตอร์ …… สำยกำรบิน................
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่ท่านในเรื่ องเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย โดยเทีย่ วบินที่ ..................
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้อย
แล้วนาท่านสู่ รถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
คณะท่านเดิ นทางสู่ เมืองใหม่ ปุตตำจำยำ เมืองที่สวยงามมาก มีการจัดวางผังเมืองอย่างมีระเบียบแบบแผน
เป็ นเมืองที่ ต้ งั ที่ทาการรัฐบาล ซึ่ งย้ายมาจากกรุ งกัวลาลัมเปอร์ จากนั้นนา
ท่านชม มัสยิดปุตตำจำยำ มัสยิดสี ชมพู สัญลักษณ์แห่ งหนึ่ งของเมืองปุตตา
จายา ตั้งยื่นออกมาจากทางชายฝั่ งตะวันตกของทะเลสาบ ทาให้ดูเหมือน
เป็ นมัสยิดลอยอยูก่ ลางน้ า และสามารถจุคนได้ถึง 15,000 คน ชมด้านหน้า
ของที่พานักของท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่ งตกแต่งในสถาปั ตยกรรมแบบโมกุล
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยอดเขำเก็นติง้ ไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิ โนระดับชาติ บนยอดเขา
สู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต นาท่าน สู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ โดยการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ที่สถานี SKY WAY
เทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดที่สะดวกปลอดภัยและเร็ วที่สุดในโลกสามารถวิง่ ได้เร็ วสุ ด 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานี

ค่ำ

ถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตรยาวที่สุดในเอเซี ย ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของมุมสู งที่สวยงามผ่านภูเขา
และทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยใน GENTING (สุ ภำพสตรี และสุ ภำพบุรุษ แต่ งกำยสุ ภำพสำกลนิยม
รองเท้ ำหุ้มส้ น) เสี่ ยงโชคในบ่อนคาสิ โนระดับชาติที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค
พักที่ FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กัวลำลัมเปอร์ – ซิตีท้ วั ร์ - มะละกำ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านอาลาความสนุ กสนานบน เก็นติง้ ไฮแลนด์ ท่านจะได้สัมผัสกับอากาศยามเช้าและความสดชื่ นของ
เก็นติ้งไฮแลนด์ จากนั้นนาท่านเดิ นทางลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ผ่านชมทัศนี ยภาพของขุนเขาที่อยู่ เบื้องล่าง
ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สุดแสนจะบริ สุทธิ์ ของเก็นติ้งไฮแลนด์ ชมปุยเมฆที่ลอยอยู่ เบื้องล่าง ซึ่ งจะ
ทาให้ท่านรู ้สึกเหมือนอยูท่ ่ามกลางท้องฟ้ าที่สวยงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ กัวลำลัมเปอร์ ระหว่างทางนาท่านเข้าเลือกซื้ อ ช็ อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเอง จาหน่ายเอง
ในราคากับเอง ให้ท่านเลื อกซื้ อเป็ นของฝาก สมควรแก่เวลา นาท่านชมทัศนี ยภาพ
ของเมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก PETRONAS สู งถึง 452 เมตร นา
ท่านผ่านชม ตึก KL TOWER ที่มีความสู งเป็ นอันดับ 4 ในบรรดาหอสู งสื่ อสารใน
โลก ซึ่ งใช้เป็ นที่ถ่ายทอดเสี ยงสาหรับวิทยุและโทรทัศน์ จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัด
เทียนโฮว้ ได้ชื่อว่า เป็ นวัดจีนที่สวยที่สุดใน Kuala Lumper ด้านหลังของวัดเป็ น
สระน้ า ที่มีเต่าเป็ นร้อยๆ ตัว ด้านล่างเป็ นร้ายขายของที่ระลึกแบบจีน จากนั้นนาท่าน
เดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ ง มะละกำ เมื อ งหลวงแรกและเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของประเทศ เมื อ งเก่ า ที่ มี เ รื่ องราว
ประวัติศาสตร์ และร่ องรอยอารยธรรมตะวันตก ผ่านชม มัสยิดประจำรั ฐ ผสมผสานศิลปะของจีน และ
มุสลิมเข้าด้วยกัน
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

(3)

ยะโฮบำรู – สิ งคโปร์

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมือง ยะโฮบำรู เมืองที่ต้ งั อยูท่ างตอนใต้ของมาเลเซี ย จากนั้นนาเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์
โดยรถโค้ชปรับอากาศ ผ่านพิธีการตรวจคนออกนอกเมืองประเทศมาเลเซี ย ผ่านสะพาน ครอสเวย์ที่เชื่ อม
ระหว่าง 2 ประเทศ มาเลเซี ยกับสิ งคโปร์ จากนั้นนาท่านเข้าสู่ พิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศสิ งคโปร์
ประทับตราหนังสื อเดินทาง และเข้าสู่ ประเทศสิ งคโปร์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดิ นทางสู่ โลกเหนื อจินตนาการไปยังดิ นแดนมหาสนุ กของ
เกาะเซ็ นโตซ่ า “The Universal Studio” อาณาจักรความบันเทิง
ระดับโลก ให้ท่านได้พบกับการแสดงสุ ดตระการตา และความสุ ข

ค่ำ

สนุ กไม่รู้จบในที่ เดียวที่ๆ คุณและครอบครัว จะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่โลกยังต้องตะลึ ง
เปิ ดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กับเครื่ องเล่น
24 ชนิ ด โดย 18 ชนิ ด เป็ นเครื่ องเล่ นที่ออกแบบใหม่หรื อดัดแปลงเพื่อที่ นี่โดยเฉพาะ แบ่งออกเป็ น 7 โซน
ได้แก่
1.เมืองไซไฟ ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสี ยวและสู งที่สุดในโลก ด้วยระดับความสู ง 42.5 เมตร โดย
จาลองจากซีรี่ยช์ ื่อดัง แบทเทิลสตำร์ กำแล็กติกำ ซึ่ งผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุษย์หรื อฝ่ ายวายร้าย
ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสี ยวของแต่ละฝ่ าย
2.โซนอียิปต์ โบรำณ พบกับเครื่ องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็ วสู ง และความน่ ากลัวของเหล่าวิญญาณมัมมี่ จะ
คืบคลานในท่ามกลางความมืด มาทาให้คุณขนลุกซู่ โดยไม่รู้ตวั
3.โซนเดอะ ลอส์ ตเวิลด์ หรื อดินแดนจุราสสิ คปาร์ คที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ ยุคดึกดาบรรพ์ หากใครล่วงล้ าเข้า
เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์ จะโผล่มาหาคุณทันที เท่านั้นยังไม่พอ คุ ณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ ยง
ตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์ เวิลด์
4.โซนมำดำกัสกำร์ สนุกแบบชิล ชิล ด้วยการล่องเรื อชมธรรมชาติไปพบกับ 4
นักแสดงนาจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง มาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์, มาร์ ต้ ี, เม
ลแมนและกลอเรี ยที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ ป่าทึบแห่งนี้
5.โซนนิวยอร์ ก สัมผัสเมืองจาลองนิวยอร์ ก เมืองที่ใหญ่และเจริ ญที่สุดในอเมริ กา และตื่นตาไปกับบรรยากาศ
แห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุด
6.โซนฮอลลีว้ ูด พบกับ โรงละครสไตล์ บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริ ต้ ีที่จะมายืนปรากฏตัวบน
ท้องถนนแห่งนี้
7.โซนฟำร์ ฟำร์ อเวย์ ครั้งแรกของโลก กับ ปรำสำท ฟำร์ ฟำร์ อเวย์ พร้อมทั้ง
ชม ภาพยนตร์ 3 มิ ติ เรื่ อง เชร็ ค ซึ่ งคุ ณไม่เคยได้สัมผัสมาก่ อน นอกจากที่ น้ ี
เท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีมุมลดความหฤหรรษ์ มาที่กิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน นัก
ดื่ม และนักช้อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ที่รอเสิ ร์ฟอาหารและเครื่ องดื่มจาก ทัว่
ทุ ก มุ ม โลก รวมถึ ง ร้ า นช้อ ปปิ้ ง ร้ า นแบรนด์ เ นม และคอนเซ็ ป ต์ส โตร์ บน
เส้นทางเฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรี สอร์ ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
จำกนั้นนำท่ ำนเดินทำงสู่ ทพี่ กั

วันทีส่ ี่ ของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(4)

สิ งคโปร์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านชม เมืองสิ งคโปร์ ผ่านชมย่านการค้าต่างๆ ซิ ต้ ีฮอลล์, อนุสาวรี ยว์ รี ชน,ย่านที่ทาการรัฐบาล, ตึกรัฐสภา,
ทาเนี ยบประธานาธิ บดี , พร้อมกับนาท่านบันทึกภาพระลึกกับเมอร์ ไลอ้อน ซึ่ งถือว่าเป็ นสัตว์สัญลักษณ์ของ
ประเทศสิ งคโปร์ ผ่านชมโรงแรมราฟเฟิ้ ลชื่ อดังที่เก่าแก่ ที่สุดในสิ งคโปร์ ,
ย่านไชน่าทาวน์ ซึ่ งมีบรรยากาศที่คล้ายย่านเยาวราชบ้านเรา นาท่านเดินทาง
สู่ Marina Bay Sand แหล่งโรงแรมหรู หรา ริ มอ่าวมาริ น่าของสิ งคโปร์ ซึ่ ง
เป็ นคาสิ โนแห่ งใหม่ แห่ งที่ สองของสิ งคโปร์ ภายใต้ชื่อ โครงการมาริ นา

บ่ ำย

......... น.
......... น.

เบย์ แซนด์สที่ดาเนินการโดย บริ ษทั ลาสเวกัส แซนด์ นับเป็ นแห่ งหนึ่ งในคาสิ โนที่ใช้เงินลงทุนสู งที่สุดใน
โลก ครอบคลุมเนื้อที่มากถึง 7.4 หมื่นตารางเมตร (ไม่ รวมค่ ำขึน้ Sky Park รวมอยู่ในรำยกำร)จากนั้นนาท่าน
สักการะ เจ้ ำแม่ กวนอิม ที่วดั เก่าแก่ ซึ่ งเป็ นที่เคารพนับถือของคนสิ งคโปร์ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่ทุกท่าน ผ่าน
ชม อาคารบ้านเรื อนของชาวจีน ที่ยงั คงความเป็ นเอกลักษณ์ ในย่าน CHINA TOWN
นาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกในย่าน ถนนออร์ ชำร์ ด ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้าชั้นนามากมาย เช่น
ซีเคตัง อิเซตัน, ทากาชิ มาย่า, ลักกี้พลาซ่ า ฯลฯ ท่านสามารถหา เสื้ อผ้า กระเป๋ าเดินทางได้ตลอดเส้นทางของ
ถนน หรื อจะซื้ อของเล่นฝากน้องๆ ตัวเล็กๆได้ ที่ทอยส์ อาร์ อัส ฯลฯ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ ................
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

