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ก ำหนดกำรเดินทำง  ดูได้ท้ำยโปรแกรมทวัร์ 
วันแรก ภูเก็ต -  มาเลเซีย  - กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา ยะโฮบารู                                    (--/ L / D) 

06.00 น. เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ  สนามบินภูเก็ต 

06.55 น. น าคณะเดนิทางสู ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD385 



 
 
 
 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41-00335 ท่ีตั้ง : 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  

www.ทวัร์เกาะลงักาวี .com , www.ทวัร์เก็นต้ิง .com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์ .com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์ .com 

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ ) 

09.15 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากนัน้น าคณะเดนิทาง สูท่างใต้ของ

ประเทศมาเลเซีย ณ เมืองมะละกา 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ให้ทา่นชมทศันียภาพ สองข้าง

ทาง และร่วมสนกุกบักิจกรรมบนรถกบัทีมงานมคัคเุทศก์  

15.00 น. ถึง เมืองมะละกา พร้อมทัง้ให้คณะได้ถ่านรูปกบัตกึแดง สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมือง

มะละกาในสมยัอดีต ท่ีเป็นจดุค้าขายหลงัของแหลมมาลาย ูจากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สูรั่ฐยะโฮบารู เมือง

ชายแดนระหวา่งประเทศมาเลเซีย กบัประเทศสิงคโปร์  

น าคณะเข้าพกั ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU หรือ ระดับเดียวกันท่ีมีห้องว่าง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  (2) จากนัน้ให้ทา่นอิสระตามอธัยาศยั 

 

วันท่ีสอง ยะโฮบารู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – ถนนออชาร์ด                                       (B/ -- / D) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3) 

08.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสู ่ประเทศสิงคโปร์ น าทา่นชมถนน อลิซาเบธวอล์ค ซึง่เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้ 

 สิงคโปร์ ทา่นสามารถ  ถ่ายรูปคูก่บัเมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึง่มีอายกุวา่  30 ปี โดยรูป

ปัน้คร่ึงสิงโต คร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทาง อา่วมารินา่  ซึง่มีทศันียภาพท่ีสวยงามมากๆ The Merlion นี ้ถกู

ผสมผสาน ระหวา่ง ความจริงและต านาน ซึง่มี หวัเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลา ก าลงัโต้คล่ืน  สว่นหวันัน้เป็น

สญัลกัษณ์ของต านานการค้นพบ สิงหปรุะหรือสิงคโปร์ในปัจจบุนั ตามต านาน  เลา่ขานของชาวมาเลย์สว่น

ล าตวัท่ีเป็นปลาแสดงถึงการเร่ิมต้นของสิงคโปร์  ท่ีเตม็ไปด้วยหมูบ้่านของชาวประมงในอดีตนัน่เอง ใกล้ๆกนั

ทา่นจะพบกบั โรงละครเอสพนาเนดท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลษัณ์ท่ีไมเ่หมือนใครภายนอกถกูออกแบบมาให้

คล้ายกบัเปลือกทเุรียนขนาดยกัษ์มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่งยิ่ง    สมควรแก่เวลาน าทา่น

สมัผสัความอลงัการได้เพลิดเพลินกบั Universal Studio แหง่เกาะ Sentoza กบัเคร่ืองเลน่ทัง้ 7 โซน อาทิ

เชน่  

1. Zone Lost World ให้ทา่นเพลิดเพลินกบัการผจญภยัในโลก จลูาสิค พาร์ค และ  water world,  
2. Zone Far Far Away สมัผสัโลกการ์ตนูวอลท์ ดสินีย์ เหลา่การ์ตนูดงัจากเทพนิยายอนัโดง่ดงัทัว่

โลก, 
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3.  Zone Madagascar เปิดมิตใิหม ่แหง่โลกการ์ตนู สมัผสัตวัการ์ตนูผา่นบรรยากาศดนิแดน
มหศัจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกบั เหลา่ตวัการ์ตนูดงั, 

4. Zone Hollywood ชมการแสดงอนัต่ืนตา ราวกบัทา่นได้สมัผสั บรรยากาศเหมือนจริง, 
5.  Zone NewYork  ต่ืนตาต่ืนใจกบัสเปเช่ียลเอฟเฟคท่ีเหมือนจริงกบั พายเุฮอริเคนท่ีพดักระหน ่า  

นิวยอรค์ซิตี,้ 
6.  Zone Sci-fi city ต่ืนตาต่ืนใจกบั BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุ

ของโลก, 
7. Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมมัม่ีร่วมตื่นเต้น กบัการผจญภยักองทพัมมัม่ี  ทา่มกลาง

ความมืดมิดนอกจากนีย้งัมีบรรดาเหลา่ตวัการ์ตนูดงัๆ  ของคา่ยยนูิเวอร์แซลสตดูโิอส์ให้ทา่น ได้
ถ่ายรูปร่วมกบัเหลา่ตวัการ์ตนูเป็นท่ีระลกึ  

มือ้เที่ยง  ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม)   

อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทัง้วัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)  

ค ่า   บริการอาหารค ่า  ณ  ภตัตตาคาร  (4)    

จากนัน้ให้น าทา่นอิสระช๊อปปิง้บน  ถนนออชาร์ด  น าทา่นช้อปปิง้สินค้า  ยา่นการค้าถนนออร์ชาร์ดอนั

โด่งดัง อิสระกับการเลือกซือ้สินค้านานาชนิด  ไม่ว่าจะเป็นห้าง  Center Point ,Orchard Center , 

Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมช่ือดงั 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางเข้าสู้ท่ีพัก   ณ SELASA HOTEL JAHOR หรือเทียบเท่าประเทศมาเลเซีย  

 

วันท่ีสาม         ยะโฮบารู – เก็นติง้ไฮแลนด์                                                                (B/ L / D) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)  

ชว่งเช้า  น าทา่นเดนิทางสู ่ เก็นติง้ ไอ้แลนด์   ประเทศมาเลเซีย 

เท่ียง   บริการอาหารเท่ียง  ณ  ภตัตาคาร  (6) 

บา่ย ถึง เก็นติง้  สวนสนกุระดบัโลก  เก็นติง้ไฮแลนด์   ให้ทา่นได้สนกุกบักิจกรรมตา่งๆ มากมายบนเก็นติง้ 

ให้ทา่นได้   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ตอ่

วินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง  3.4 ก.ม. ซึง่ยาวท่ีสดุในเอเซียระหวา่งนัง่กระเช้า ทา่นจะได้สมัผสั

ปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัสดช่ืน  
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จากนัน้น าทา่นเข้าเก็บสมัภาระบนห้องพกั  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว  นดัเวลาเดนิชม

เก็นติง้  ก่อนท่ีไกด์จะปลอ่ยให้ทา่นอิสระในการเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆได้ตามอธัยาศยั  สวนสนกุเก็นติง้ฯ

ตอ่ซึง่มีร้านค้ามากมายให้ทา่นได้สนกุสนานเพลิดเพลินกบัสวนสนกุกนัตอ่ทัง้กลางแจ้งและในร่มภายใน

โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ทา่นได้เลือกช้อปปิง้สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ หรือเลือก

พกัผอ่นหยอ่นใจโดยการนัง่ฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ทา่มกลางบรรยากาศอนัเย็นสบาย 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (แบบปเุฟ่ต์)  (7) 

พัก  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี         เก็นติง้– มาเลเซีย – กรุงกัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า-ภูเก็ต                                 (B / L / ---) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบฟุเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (8) 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กวัลาลมัเปอร์  จากนัน้น าทา่นชมรอบเมืองกวัลาฯและแวะช๊อปปิง้ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุ

ของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชัน้ล่างของตกึปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์  

ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดบัไปด้วยต้นไม้และ

พุม่ไม้ท่ีสวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนัน้น าทา่นชมจตุรัสเมอเดก้า

ศนูย์กลางของกรุงกวัลาลมัเปอร์ชมเสาธงท่ีสงูท่ีสดุในโลกประมาณ  100 เมตร  ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชมพระราชวังแห่งชาตพิร้อมทหารม้า  ทหารราบ

ประจ าพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง  ตกึรัฐสภา  มสัยิดหินออ่น  

สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่  KL TOWER หอคอยท่ีสงูเป็นอนัดบัส่ีของโลก  TWIN TOWER ตกึคูแ่ฝดท่ีสงูเป็นท่ี 

2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.)  

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (9) 

บา่ย  น าทา่นเดนิเลน่ ณ ห้าง KLCC ซึง้เป็นห้างท่ีอยูใ่นตกึปิโตนสั ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ตามอธัยาศยั 

15.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่“เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึง่เป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศนูย์ราชการแหง่ใหม่

ของประเทศมาเลเซีย  น าทา่นชมส านกันายกรัฐมนตรี(ทา่นดร.มหาธีร์) ชมมสัยิดสีชมพซูึง่เป็นมสัยิดท่ีมี

ขนาดใหญ่มากมายในของมสัยิดตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่นชมกระทรวงตา่ง  ๆ ผา่นบ้านพกั
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ของทา่นนายกรัฐมนตรีของทา่น ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด  ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางทะเลสาบท่ีสวยงาม  

เชิญทา่นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ สมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร์ 

20.40 น. น าคณะเดนิทางกลบัสู ่สนามบนิภเูก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี AK822 

21.05 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิภเูก็ต โดยสวสัดภิาพ พร้อมทัง้รอยยิม้และความประทบัใจ 

+++ สิน้สุดรายการน าเที่ยว +++ 

อัตราค่าบริการ นี ้(คณะเดนิทางขัน้ต ่า 20 ท่าน)    
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  

ไม่มีเตียงเสริม 
พักเดี่ยว 

9 – 12 ส.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
10 – 13 ส.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
19 – 22 ก.ย. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
9 – 12 ต.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
23 – 26 ต.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
7 – 10 พ.ย. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
5 – 8 ธ.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
7 – 10 ธ.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
25-28 ธ.ค. 57 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 18,500 บาท 17,500 บาท 4,900 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 500 บาท 
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อัตราค่าบริการนีร้วม  

 คา่รถบสัมาเลเซียปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง  
 คา่ท่ีพกั  3  คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว (พกัห้องละ 2 ทา่น) 

 ค่าต๋ัวเข้ายูนิเวอร์แซล 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว (9 มือ้) + อาหารว่างตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการเข้าชม  สถานท่ีตา่งๆ  ตามท่ีระบใุนรายการ  
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท  
 ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 คา่ยาเวชภณัฑ์ สามญัประจ าบ้านเบือ้งต้น 
 คา่บริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
 ฟรี  แบนเนอร์ถ่ายรูปหมู่คณะ 
 ฟรี   คู่มือการเดนิทาง ท่องเท่ียว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  อาทิ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด  คา่อาหารและ
เคร่ืองดื่มท่ีเรียกสัง่เอง  เป็นต้น  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านัน้) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ทา่นแจ้งยืนยนัก าหนดการเดนิทางพร้อม จ านวนผู้ เดนิทางท่ีแนน่อน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดนิทางลว่งหน้า  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งน้อยก่อนเดนิทาง  จงึเรียนมาเพ่ือ

โปรดพิจารณา และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับใช้ทา่นและคณะ

ในอนาคตอนัใกล้นี ้

หมายเหตุ   

- บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิการจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือ

การควบคมุของ ทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท าร้าย

การสญูหาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  
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- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น สดุวิสยั จนไมอ่าจ 

แก้ไขได้ และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัร์ 

- บริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

เอกสารเดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  

- เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธ

การเข้าประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

- เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ ทาง บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 


