สโมสรบุคลากร มจพ. ขอเชิญทองเที่ยว ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร เพลิดเพลินทิวทัศน พรอมสัมผัส
อากาศเย็นสบายบนเก็นติ้งไฮรแลนด พักผอนในรีสอรทแสนสบาย นั่ง SKY WAY เพลิดเพลินชมกัวลาลัมเปอร พรอมเที่ยว
สิงคโปร เที่ยวเกาะเซ็นโตซา ชอปปงสนุก

กําหนดการเดินทาง : ระหวางวันเสารที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552
วันเสารที่ 4 กรกฎาคม 2552 : กรุงเทพ - ปนงั - กัวลาลัมเปอร - เก็นติง้ ไฮรแลนด
05.00 น.

07.20 น.

- นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก ชั้น 4
เคานเตอรสายการบิน แอรเอเซีย เจาหนาที่ นอรทไทยทัวร (1997)
คอยอํานวยความสะดวก ตรวจเช็คสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง นําสัมภาระ
ผานเขาเครื่อง X-Ray จากนั้นรอรับบัตรที่นั่ง บริการอาหารวางระหวางรอรับบัตรที่นั่ง
- นําทานออกเดินทาง โดย สายการบิน แอรเอเซีย เที่ยวบิน FD 3543
ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการเดินทาง
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10.05 น.

13.00 น.

19.00 น.

- นําทานเดินทางถึง สนามบินนานาชาติปนัง รถโคชปรับอากาศ รอรับ นําทานเดินทางสู
เกาะปนัง นําทานชมความงดงามของ วัดเขาเตา ซึ่งเปนวัดที่ตั้งอยูบนเขา ชมเจดียหมื่นพระ
สักการะองคเจาแมกวนอิม พระสังขจาย ขอพรเพื่อเปนสิริมงคล พรอมเลือกซื้อของฝาก
ของที่ระลึก จากนั้นนําทาน ชมวัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) และวัดพมา ซึ่งมีศิลปะ
ในการกอสรางที่งดงามตางกัน ใหทานไดขอพรเพื่อเปนสิริมงคล พรอมทัง้ เลือกซื้อของที่ระลึก
- รับประทานอาหารเที่ยงที่ภตั ตาคาร
หลังรับประทานอาหาร นําทานเดินทางเขาสู เก็นติ้งไฮรแลนด โดยนําทานเดินทาง
ขามสะพานปนัง ซึ่งจัดไดวาเปนสะพานที่มี ความยาวเปนอันดับสามของเอเซีย
ยาว 13.5 กม. พรอมทั้งสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงาม จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู
เก็นติ้งไฮรแลนด ระหวางทางแวะใหทานไดชมความงดงามของ ถ้ําเปรัค ที่ เมืองอิโปร
ซึ่งเปนถ้ําที่เกาแก มีหินงอก หินยอย ที่ไมมีการเจริญเติบโต นําทานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ขอพรเพื่อเปนสิริมงคล จากนั้นนําทานเดินทางเขาสู เก็นติ้ง หลังนําทานเดินทางถึงเชิงเขาเก็นติ้ง
เปลี่ยนการเดินทางเปนการนั่งกระเชาลอยฟา SKY WAY ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมลาสุดในโลก
สามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรมใชระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเซีย
ทานจะไดรับความรูสึกเปรียบเสมือนทานลอยอยูบนเหนือเมฆ และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ เย็นสบาย
- รับประทานอาหารค่ําที่ ภัตตาคารจีน
หลังอาหาร นําทานเขาสูทพี่ ัก โรงแรมเก็นติง้ เปนโรงแรมที่มีคาสิโนที่ใหญที่สุด
อยูภายในโรงแรม นําสัมภาระเขาเก็บ พักผอนตามอัธยาศัย ทานใดชอบการเสี่ยงโชค
ในคาสิโนขนาดใหญ สุภาพบุรุษจะตองแตงกายใหสุภาพ สุภาพสตรีแตงกายแบบสากลนิยม สวมรองเทาหุมสนหรือทานใดตองการที่จะพักผอน เพลิดเพลินกับเครื่องเลน
นานาชนิด ตามอัธยาศัย

วันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2552 : เก็นติง้ - กัวลาลัมเปอร - ยะโฮรบารู
07.00 น.

12.00 น.

- รับประทานอาหารเชา ที่ หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูกรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
แวะใหทานไดชม รานนาฬิกาปลอดภาษี เลือกซื้อไวเปนของฝาก จากนั้นนําทานชม
ตึกคูที่สูงที่สุดในโลก หรือตึกปโตนาส ซึ่งมีความสูงถึง 452 เมตร พรอมทั้งนําทาน
ขึ้นชม ตึก KL TOWER เพื่อชมทิวทัศนของเมืองกัวลาลัมเปอร พรอมทั้งเยี่ยมชม
อนุสาวรียทหารอาสา ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความงดงามไวเปนที่ระลึก
จากนั้นนําทานผานชม สถานีรถไฟเกาแกของกัวลาลัมเปอร มัสยิดหินออน
จตุรัสเมอเดกา ซึ่งเปนที่ประกาศอิสระภาพ สมควรแกเวลา นําทานเดินทางตอ
- รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานเดินทางผานเขาสู เมืองมะละกา เมืองเกาแกของมาเลเซียเปนเมืองที่มี
ประวัติศาสตรและรองรอยอารยะธรรมตะวันตก ทานจะไดสัมผัสถึงถิ่นที่มีชาวดัชท
อาศัยอยูยานดัชทสแควร เก็บภาพความงดงามของมัสยิดประจํารัฐ ชมศิลปะที่ผสมผสาน
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20.00 น.

ระหวางจีนและมุสลิมเขาดวยกัน พรอมทั้งนําทานชมวิหารเซนต พอล ปอมปนใหญ
ใหทา นไดเก็บภาพความประทับใจ สมควรแกเวลา นําทานเดินทางตอเขาสู ยะโฮหบารูห
ใหทา นไดพักผอน พรอมรับความสําราญระหวางการเดินทาง
- รับประทานอาหารค่ํา ที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานเดินทางเขาสูที่พัก โรงแรม .............................. นําสัมภาระเขาเก็บ
พักผอนตามอัธยาศัย

วันจันทรที่ 6 กรกฎาคม 2552 : ยะโฮหบารูห - สิงคโปร - เกาะเซ็นโตซา
07.00 น.

12.00 น.

17.00 น.

- รับประทานอาหารเชาที่หองอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําทานออกเดินทางเขาสู ดานวูด แลนดของประเทศสิงคโปร
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเขาสูทพี่ ัก โรงแรม ..........................
นําสัมภาระเขาเก็บ พักผอนตามอัธยาศัย
- รับประทานอาหารเที่ยง ทีภ่ ัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูเ กาะเซ็นโตซา โดยการนั่งรถกระเชาขามไปยังเกาะเซ็นโตซา
ซึ่งเปนกระเชาที่ทันสมัยอีกแหงหนึ่ง ทานจะไดสัมผัสกับทิวทัศนที่สวยงาม เขาสูเกาะเซ็นโตซา
นําทานชมพิพธิ ภัณฑหุนขี้ผึ้ง ซึ่งเปนการแสดงถึงประวัติความเปนมาของชาวสิงคโปร
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน สงครามโลกครั้งทีส่ อง การเซ็นสัญญาสงบศึก ประเพณี
วัฒนธรรมของชาวสิงคโปร ซึ่งมีคนหลายชนชาติมาอาศัยอยู จากนั้นนําทานชมความนารัก
ของเหลาปลานานาชนิดที่ UNDER WATER WORLD กันอยางเต็มอิ่ม พรอมเลือกซื้อ
ของฝาก ของที่ระลึก
- รับประทานอาหารค่ํา ที่ภัตตาคาร
หลังอาหาร ใหทานไดสนุกสนานกับน้ําพุเตนระบํา ซึ่งเปนเทคโนโลยีอันทันสมัย
ทําใหนา้ํ พุเตนไปตามจังหวะเพลงไดอยางสวยงาม ใหทานไดเพลิดเพลินกันจนกระทั่ง
สมควรแกเวลา จึงนําทานเดินทางกลับเขาสูทพี่ ัก พักผอนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2552 : ซิตที้ วั ร - กรุงเทพฯ
07.00 น.

- รับประทานอาหารเชา ที่หอ งอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร ชมตัวเมืองโดยรอบของสิงคโปร ซึ่งมีรูปแบบของการจัดผังเมืองไดอยางมี
ระเบียบ ชมสัญญลักษณของสิงคโปร เมอรไลออน พรอมทัง้ นําทานชมยานคน อินเดีย
LITTLE INDIAN ซึ่งเปนยานที่อยูอาศัยของคนอินเดียเปนจํานวนมาก วัฒนธรรม
ประเพณีที่แตกตางไปจากชาวสิงคโปร ศิลปะการกอสรางวัดของอินเดีย งดงามยิ่งนัก
พรอมทั้งนําทานชม ยานไชนาทาวน นําทานสักการะ องคเจาแมกวนอิม ที่ THIAN
HOCK KENG TEMPLE ขอพรเพื่อเปนสิริมงคล จากนั้นนําทานผานชมโรงแรมเวสทิน
ซึ่งเปนโรงแรมที่มีความสูงเปนอันดับหนึ่งของสิงคโปร จากนั้นใหทานไดอิสระกับการ
ชอปปง ในยานถนนออชารด ซึ่งเปนยานที่รวบรวมสินคา หางสรรพสินคาอันทันสมัย
ไวในยานนี้ ใหทานไดเพลิดเพลินกับการชอปปงกันอยางเต็มอิ่ม จนกระทัง่ ถึงเวลานัดพบ
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13.00 น.
15.40 น.
17.00 น.

- รับประทานอาหารเที่ยง ทีภ่ ัตตาคาร
หลังอาหาร นําทานเดินทางสูสนามบินซางงี เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
- นําทานออกเดินทางจาก สนามบินซางงี โดยสายการบิน แอรเอเซีย เทีย่ วบินที่
FD 3504 ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มระหวางการเดินทาง
- นําทานเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมทั้งความสนุกสนาน
ประทับใจ

อัตราคาบริการ : ผอนชําระ จํานวน 6 งวด
ประเภท
1. บุคลากร มจพ. (ราคา17,800 บาท
มหาวิทยาลัยสนับสนุน คนละ 500 บาท)
2. บุตร สามี ภรรยาของบุคลากร มจพ.
3. เด็กอายุต่ํากวา 12 ป
4. บุคคลภายนอก (กรณี 1 - 3 ไมครบ
100 คน)

จํานวนเงิน 30 ม.ค. 52 27 ก.พ. 52 31 มี.ค. 52 30 เม.ย. 52 29 พ.ค. 52 30 มิ.ย. 52
17,300.- 3,000.3,000.3,000.3,000.3,000.- 2,300.17,800.15,130.17,800.-

3,000.2,600.3,000.-

3,000.2,600.3,000.-

3,000.2,600.3,000.-

3,000.2,600.3,000.-

3,000.2,600.3,000.-

2,800.2,130.2,800.-

อัตรานีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - ปนัง/สิงคโปร - กรุงเทพฯ สายการบินแอรเอเซีย
คาที่พัก หองละ 2 ทาน จํานวน 3 คืน
คาอาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
คารถโคชปรับอากาศ รับ - สง และนําเทีย่ วตามรายการ
คาธรรมเนียมเขาชมตาง ๆ
คาภาษีสนามบิน
คาเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานีไ้ มรวม
1. คาใชจา ยสวนตัว
2. คาอาหารและเครื่องดื่มทีน่ อกเหนือรายการ
3. คาโทรศัพท คาซักรีด ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จา ย

สําหรับทานทีส่ นใจ
เชิญสํารองที่นั่งดวยตนเองที่ งานจัดสิทธิประโยชนและเกื้อกูลบุคลากร ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552
(พรอมชําระเงินจํานวน 2 งวด เปนจํานวนเงิน 6,000.- บาท) รับจํานวนเพียง 100 ทานเทานั้น

