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สิ งคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล คาเมร่ อน
4 วัน 3 คืน

วันแรก
05.00 น.

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั

ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง – มะละกา – CITY TOUR – โยโฮบารู
(--/เที่ยง/เย็น)
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและดูแลสัมภาระ
จากนั้นนาคณะออกเดิ นทางเพื่ อมุ่ งหน้า สู่ ด่ า นสะเดา นาท่า นผ่านพิธี การตรวจคนเข้า เมื องไทยและมาเลเซี ย
จากนั้นผ่านเส้นทางไฮเวย์สายบายพลัส ถึงเมืองเก่าอีโปร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองมะละกา นาคณะชมเมืองมะละกา “นครแห่ งประวัติศาสตร์ ของมาเลเชี ย ” ซึ่ งเคยเป็ นเมือง
หลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่ องแคบมะละกา นักเดิ นเรื อทัว่ โลกทั้งอดี ตและปั จจุบนั ต่างรู ้ จกั ที่นี่เป็ นอย่างดี )
นครที่ ผ สมผสาน ระหว่า งชาวดัช โปรตุ เกส อังกฤษ จี น ท าให้มี ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและ
สถาปั ตยกรรม นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณต่าง ๆ อาทิเช่น ตึกสไตล์ ชิโนโปรตุกีส เป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่ผสมผสาน
ของจีนกับโปรตุเกส, โบสถ์ เตลฮุย , ฮวงซุ้ ยฮังเจอบัส เป็ นต้น นาทุกท่านเดินขึ้นเนิ นเข้าใกล้ๆ จัตุรัสแดง เพื่อชม
วิว เมืองมะละกา สามารถมองเห็นทะเล ที่เรี ยกว่า ช่ องแคบมะละกาได้จากจุดนั้น เดิ นขึ้นเขา St. Paul Hill ชม
ทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะ รู ปปั้ นนักบุญ St. Fracis ที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ จากนั้นชมทิวทัศน์ และดูจุดยุทธศาสตร์
จากยอดเขา ถึงเวลาอันสมควร เดินลงจากเขา ชมป้ อม A Famosa ป้ อมป้ องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่ งถู กทาลาย
โดยอังกฤษจนเกือบหมดเพราะไม่ตอ้ งการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ จึงเหลือไว้แค่ประตู Porta De Santiago
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 2 )
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู พร้อมนาท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั
GRAND SENTOSA HOTEL หรื อเทียบเท่า

WWW.CPWORLDTOUR.COM
ท่ องเที่ยวครั้งใดวางใจ ซี แอนด์ พี

ที่

C & P WORLD TOUR HATYAI ซี &

พี เวิลด์ ทัวร์ หาดใหญ่

129/1 ถนน นิพทั ธ์ อุทศิ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Call 074-233388 Fax : 074-244765
E-mail: cptourhdy@hotmail.com , cpworldtour@gmail.com. www.cpworldtour.com
41/00362

วันทีส่ อง
เช้ า

เทีย่ ง

CPWORLDTOUR

CPWORLDTOUR

CPWORLDTOUR

โยโฮบารู – สิ งคโปร์ – CITY TOUR – ยูนิเวอร์ แซล –orchard Rd.- โยโฮบารู
(เช้ า/-/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม(3)
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ ที่ด่านวูด๊ แลนด์ นาท่านประทับตราหนังสื อเดินทาง และผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองสิ งคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้าน
จนหลายๆท่านต้องทึ่งซึ่ งล้อมรอบไปด้วย อาคารรัฐสภา Parliament House ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ นจุด
ชมวิวริ มแม่น้ า สิ งคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน(สิ งโตทะเล) “สั ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ” ซึ่ ง
มี อ ายุ ก ว่า 30 ปี ใกล้ๆ กันท่ า นจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ เหมื อ นใคร
ภายนอกถู กออกแบบมาให้คล้ายกับเปลื อกทุ เรี ยนขนาดยักษ์ให้ท่านได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ ระลึ ก จากนั้นนาคณะ
เดินทางสู่ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ เมืองสวนสนุกของโลก และเป็ นแห่งแรก และแห่ งเดี ย วในเอเชี ย
ตะวันออกเฉี ย งใต้ ที่ ถู ก ออกแบบมาเฉพาะสาหรั บ รี ส อร์ ท เวิล ด์ เซนโตซ่ า เพื่ อให้ค วามบันเทิ ง กับ ทุ ก คนใน
ครอบครัว ด้วยเครื่ องเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้ แบ่งออกเป็ น ทั้งหมด 7 โซน ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน
เปิ ดบริการ 10:00 – 19:00 (เล่นกีร่ อบก็ได้ ตามใจชอบ) (รวมในแพ็คเกจ)
1) Battlestar Galactica เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคู่ที่สูงที่สุดในโลก
2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษ เชร็ คและเจ้าหญิงฟิ โอน่า
3) Madagascar A Crate Adventure เป็ นการนัง่ เรื อผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์
เรื่ อง Madagascar
4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริ ศนาแห่งมัมมี่
5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ ชื่อดัง แสดงจริ ง แสง สี เสี ยง จริ ง ท่าน
จะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม
6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์ , เหล่าสัตว์โลกล้านปี
7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวดู๊ วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวมแห่งความ บั น เ ทิ ง
ของจักรวาลอย่างแท้จริ ง
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (มีอาหารให้ เลือกมากมาย กว่ า 56 ร้ าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่ วนของยู
นิเวอร์ แซลและในส่ วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) จากนั้นให้ท่านได้ ส นุ ก กั บ
เครื่ องเล่นต่อ จนได้เวลาอันสมควร... อิสระในการเที่ยวชม โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER
อยู่ดา้ นนอกของยูนิเวอร์ แซล เพียงก้าวเข้าสู่ บนั ไดเลื่ อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบ
ดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซี เคร็ ด การ์ เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วย
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กาแพงน้ า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊ อปแดนซ์ เดอะแมกซิ ม ดอลซึ่ งจะนาความมันส์ ที่ผสมเสน่ห์ ของเซี้ ยงไฮ้
และลาสเวกัสมาสู่ คุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยีย่ มชมคาสิ โนแห่งแรกของประเทศสิ งคโปร์ !!
รับประทานอาหารเย็นอิสระให้ท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัยพร้อม นาท่านสู่ ยา่ นธุ รกิจใจกลางสิ งคโปร์ ที่
ถนนออร์ ชาร์ ด (Orchard Rd.) ศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาและสิ นค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์ พอ็ ยท์,
โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ ชาร์ ดช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ เป็ นต้น ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายจาก
ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้าแบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ ของฝาก ของที่ระลึก ให้อิสระกับท่านในการช้อปปิ้ งจนถึง
เวลาอันสมควรจากนั้นนาท่านออกจากสิ งคโปร์ ผ่านด่านวูด๊ แลนด์ประทับตราตรวจคนเข้าเมืองสิ งคโปร์ เพื่อนา
คณะเดินทางกลับสู่ ที่พกั
GRAND SENTOSA HOTEL หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
โยโฮบารู – คาเมร่ อน
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม ( 4 )
จากนั้นเดินทางเพื่อขึ้นเขาคาเมร่ อน CAMERON HIGHLANDS
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร ( 5 )
นาท่านพิชิตความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโค้งซึ่ งสู งกว่าระดับน้ าทะเล 2000 เมตร ระหว่างทางท่าน
จะได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบธรรมชาติท่านจะได้เห็นชี วิตความเป็ นอยูข่ องชาวป่ าท้องถิ่ น “ซาไก”และอากาศ
สบายประมาณ 12-25 ตลอดปี ให้ท่านได้ผอ่ นคลายกับบรรยากาศที่เย็นสบาย
ระหว่ า งทางท่ า นจะได้ช มธรรมชาติ บนเขาอัน สลับ ซับ ซ้ อ น เพลิ ด เพลิ น กับ ความงดงามซึ่ งประกอบด้ว ย
สิ่ งก่อสร้างประวัติต่างๆมากมาย แม้แต่ราชาไหมไทย “จิม ทอมสัน” ก็มาหายสาบสู ญจากที่นี่ แวะเที่ยวไร่ ชาบารัต
ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็ นชาที่มีรสชาติอร่ อยที่สุดของมาเลเซี ย เชิญท่านเลือกชิม หรื อ
ซื้ อชาจากไร่ ฝากคนทางบ้าน และให้ท่านถ่ายรู ปที่บริ เวณไร่ ชาเป็ นที่ระลึก ระหว่างทางผ่านน้ าตกอิสกานดา ให้
ท่านสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่ าดงดิบ
รับประทานอาหารเย็น แบบสติมโบ๊ ท สไตล์คาเมร่ อน ( 6 ) ท่านจะได้ลิ้มรสกับผักเมืองหนาวสดๆและรสชาติน้ าจิ้ม
ที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองคาเมร่ อน จากนั้นนาคณะเดินทางเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั
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Cameron- ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมือง- ดิวตีฟ้ รี
(เช้ า/เทีย่ ง/-)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ( 7 )
จากนั้นนาท่านเดินทางลงจากยอดเขาคาเมร่ อนโดยระหว่างทางนาท่านเข้าเที่ยวสวนแควนตัสวัลเล่ ย์ฟาร์ มปลูก
ดอกไม้เมืองหนาวชมพันธุ์ไม้เมืองหนาวและ กระบองเพชรที่อายุกว่า 10 ปี เป็ นดอกไม้จากประเทศเมืองหนาวที
ออกดอกกันสี สดๆช่วงเช้าให้ท่านสัมผัสไอเย็นและถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก นาท่านชมสวนลาเวนเดอร์ ไม่ รวมค่ าเข้ า
ชม ซึ่ งมีดอกไม้หลากสี สันให้ท่านได้ชมอย่างเพลิดเพลินพร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก ให้ท่านได้ ชมดอกไม้ เ มื อ ง
หนาว จนกระทัง่ ได้เวลาจากนั้นให้ท่านแวะซื้ อพืชผักเมืองหนาว แวะซื้ อผักสดๆ ฝากคนที่บา้ นในราคาที่ไม่แพง
ที่ตลาดประจาเมืองก่อนเดินทางลงเขาคาเมร่ อน จากนั้นให้ท่านได้แวะสวนสตรอเบอร์ รี่ซ่ ึ งมีสตรอเบอร์ รี่ให้ท่าน
ได้สามารถชิมและดูวิธีปลูกสตรอเบอร์ รี่ สดๆจากไร่ ให้ท่านได้ซ้ื อของฝากจากร้านสตรอเบอร์ รี่ฝากคนที่ท่านรัก
ได้เวลาอันสมควรนาท่านลงจากยอดเขาคาเมร่ อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 8 ) จากนั้นนาท่านเดินทางต่อ
นาท่านช๊อปปิ้ ง ดิวตี้ฟรี อาทิสินค้าราคาถู กเช่น เหล้า บุหรี่ ขนม และ เครื่ องสาอาง เช่น น้ าหอม ลิป เครื่ อง
แต่งกายของผูห้ ญิง รวมถึงของเด็กเล่นต่างๆ จนได้เวลาเหมาะสม นาท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
พร้อมความประทับใจ
**************************************************
(โปรแกรมนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

รายการทัวร์ รวม
- รถบัสไทย ส่ งด่านสะเดา
- รถบัสมาเลเซียนาเที่ยวตลอดรายการ
- ห้องพัก 3 คืน พัก 2 คนต่อห้อง
- อาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
-น้ าดื่มวันละ 1 ขวดพร้อมอาหารว่าง
- บัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลที่สิงคโปร์
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่คณะ 1,000,000 บาท
-มัคคุเทศก์นาเที่ยว

รายการทัวร์ ไม่ รวม
- หนังสื อเดินทาง
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- ทิปน้ าใจ
- ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 8RM

WWW.CPWORLDTOUR.COM
ท่ องเที่ยวครั้งใดวางใจ ซี แอนด์ พี

