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 วนัแรก :  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์- ชมเมอืงสิงคโปร์- ช้อปป้ิงออร์ชาร์ด                                                                                                 (-/-/D) 

07.30 น.            คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว E สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯคอย ตอ้นรับและ  
                          อ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ  
10.40 น.            น าคณะเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดย สายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD 3503 

14.05 น.            เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผา่นพิธีการตรวจเขา้เมือง  
                          จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองสิงคโปร์ท่ีมีการจดัผงัเมืองอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอา้น  
                          จากนั้นน าท่าน ชมเมอืงสิงคโปร์ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา และ ศาลาวา่การเมือง จากนั้นน าท่านชม ถน     
                          นอลิซาเบธวอลค์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศ   
                          สิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉาก  
                          ดา้นหลงัเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน จากนั้นน าท่านชม  
                           Old Parliament House ซ่ึงในอดีตเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบนัเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเตน้ร า การ  
                           แสดงตลก และบนัทึกภาพความประทบัใจกบั Elephant Statue รูปป้ันช้างส าริด เป็นของขวญัจากพระจุลจอมเกลา้ ร.5 ของ  
                           ไทย ซ่ึงไดม้อบให้ในปี 1871 เพ่ือสร้างความสมัพนัธไมตรีกบัประเทศสิงคโปร์เม่ือคร้ังท่ีพระองคเ์สดจ็มาเยือนสิงคโปร์ใน  
                            คร้ังแรก จากนั้นเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน ์น าท่านนมสัการ พระเขีย้วแก้ว โดยวดัจะสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราช 
                           วงคถ์งัและศิลปะแบบบุโรพทุโธ ซ่ึงจะเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระทนัตข์องพระพทุธเจา้ จากนั้นให้     
                           ท่านไดช้อ้ปป้ิงท่ี ร้านดิวตีฟ้รี ซ่ึงมีสินคา้หลายชนิด เช่นน ้ าหอม กลอ้ง เคร่ืองส าอาง จากนั้นอิสระชอ้ปป้ิงตาม  
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                           ห้างสรรพสินคา้ชั้นน าท่ี ถนนออร์ชาร์ด อาทิเช่น หา้ง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
ค ่า                       รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                          จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL BENCOOLEN หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว / SINGAPORE 
 

วนัที่สอง : วดัเจ้าแม่กวนอมิ – ยูนิเวอร์แซลสตูดโิอ - ยะโฮร์บารู                                                                                                      (B/-/D) 
เชา้                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
                          จากนั้นน าท่านชม วดัเจา้แม่กวนอิม ใหท่้านไดส้กัการะองคเ์จา้แม่กวนอิมพนัมือ และใกลก้นัก็เป็น วดัแขก ซ่ึงมี ศิลปกรรม  
                            การตกแต่งท่ีสวยงาม มีเวลาใหท่้านไดถ่้ายรูปและเยีย่มชมดา้นในจากนั้นน าท่านเดินทางสู่โลกเหนือ จินตนาการไปยงัดินแดน    
                            มหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิง ระดบัโลก ใหท่้านไดพ้บกบัการแสดงสุด ตระการตา และความสุข สนุกไม่       
                            รู้จบในท่ีเดียว ท่ีๆ คุณ และครอบครัว จะไดพ้บ และสมัผสักบัประสบการณ์ใหม่....!!!! ท่ีโลกยงัตอ้งตะลึง !!!!เปิดฉากความสนุก  
                            กบั ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ !!! ท่ีแรกและท่ีเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง ใต ้กบัเคร่ืองเล่น 24 ชนิด โดย 18 ชนิด เป็น 
                            เคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดดัแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ!!! แบ่งออกเป็น 7 โซน ไดแ้ก่ เมืองไซไฟ ท่ีสุดของรถไฟเหาะรางคู ่  
                            ทั้งหวาดเสียวและสูงท่ีสุดในโลก ดว้ยระดบัความสูง 42.5 เมตร โดย จ าลอง จากซีร่ียช่ื์อดงั แบทเทิลสตาร์ กาแลก็ติกา ซ่ึงผูเ้ล่น 
                          สามารถเลือกไดว้า่จะเป็นฝ่ายมนุษยห์รือฝ่ายวายร้ายไซลอนก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสียวของแต่ละฝ่าย      
                          โซนอียิปตโ์บราณ พบกบัเคร่ืองเล่นเขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสูงและความน่ากลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ีจะคืบคลานใน  
                          ท่ามกลางความมืด มาท าใหคุ้ณขนลุกซู้! โดยไม่รู้ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์คท่ีพายอ้นอดีต 
                          กลบัไปสู่ยคุดึกด าบรรพ ์หากใครล่วงล ้าเขา้เขตหวงหา้มไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทนัที เท่านั้นยงัไม่พอ คุณยงัไดพ้บ  
                          กบัการแสดงโชวผ์าดโผน เส่ียงตายของเหล่าสตนัทไ์ดท่ี้ วอเตอร์เวิลด ์!!โซนมาดากสัการ์สนุกแบบชิว ชิว ดว้ยการ   
                          ล่องเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตูนเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์ , มาร์ต้ี, เมลแมน,              
                          กลอเลีย ทีคอยตอ้นรับคุณ เขา้สู่ป่าทึบแห่งน้ี โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดใน 
                           อเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดง สเช่ียลเอฟ็เฟ็ค ในการแสดงโชวชุ์ดพิเศษ  
                           ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลวีู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการตอ้นรับจาก     
                             เหล่าเซเลบริต้ีท่ีจะมายืนปรากฏตวับนทอ้งถนนแห่งน้ี โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ คร้ังแรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์   
                            พร้อมทั้งชม ภาพยนตร์ 3  มิติ เร่ือง เชร็ค ซ่ึงคุณไม่เคยไดส้มัผสัมาก่อน นอกจากท่ีน้ีเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีมุมลดความ  
                            หฤหรรษม์าท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ชอ้ป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและเคร่ืองด่ืมจากทัว่ทุกมุม  
                            โลก รวมถึงร้านชอ้ปป้ิง ร้านแบรนดเ์นม และคอนเซ็ปตส์โตร์ บนเส้นทาง เฟสทฟีวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเด่นท่ีสุดของ  
                            รีสอร์ท เวิลด ์เซ็นโตซ่า เพลิดเพลินกนัการเยี่ยมชม คาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์!!!  
                           (เที่ยวชมตามอธัยาศัย) --- โซนคาสิโนนีอ้ยู่ด้านนอกยูนิเวอร์แซล  
ค ่า                      รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
                          จากนั้นอ าลาประเทศสิงคโปร์ เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง 
                          เพ่ือเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยเดินทางผา่น เมอืงยะโฮร์บารู ประตูของภาคใตสู่้คาบสมุทรมาเลเซียจุดเช่ือมต่อกบั  
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                              ประเทศ(สิงคโ์ปร์ เดินทางสู่ รัฐยะโฮร์บารูใชเ้วลาประมาณ 1 ชม.)  
                              จากนั้นเขา้สู่ท่ีพกั CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3ดาว / ยะโฮร์บารู 
 

วนัที่สาม  : ยะโฮร์บารู –มะละกา- เกน็ติง้ไฮแลนด์                                                                                                                         (B/L/D) 
เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                               หลงัอาหารเชา้ น าท่านเท่ียว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแห่งประวติัศาสตร์ เท่ียวชมยา่นดทัซ์ 
                               แสควร์ ชมโบสถเ์ซ็นตป์อล ป้อมปืนเอฟาโมซ่าเรือรบโบราณ ถ่ายรูปกบัสามลอ้เมืองมะละกา จากนั้นน าท่านเดินชม   
                               สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส ถ่ายรูปกบัสามลอ้เมืองมะละกา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกน็ติง้  
                              ( ยะโฮร์บารู – มะละกา  ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง )  
เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
                              จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขาสูงกวา่ 
                              ระดบัน ้าทะเลถึง 6,000 ฟิต น าท่านสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ โดยการนัง่กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีสถานี SKY WAY น่ังกระเช้าขา้ม 
                              ภูเขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ปลอดภยั รวดเร็ว ซ่ึงท่านจะไดช้มวิวทิวทศันข์องมุมสูงท่ีสวยงาม  
                              ผา่นภูเขาและทิวไมท่ี้ท่านตอ้งประทบัใจ  
                              (จากมะละกา – เกน็ต่ิง ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง)  
                              น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั FIRST WORLD HOTELหรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว บนยอดเขาเกน็ต้ิง  
                              อิสระใหท่้านไดพ้กัผอ่น หรือเลือกบนัทึกภาพความประทบัใจ หรือสนุกสนานและเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ    
                               มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจง้ (ค่าเคร่ืองเล่น ไม่รวมในอตัราค่าบริการ) อาทิเช่น ซีมเูลเตอร์ ล่องแก่งชมสตัวโ์ลก 
                              ลา้นปี ตะลุยอวกาศ แข่งขนัรถโกลคาร์ท เป็นตน้ หรือเชิญหาความส าราญ เส่ียงโชคในสถานคาสิโน  
ค ่า                         รับประทานอาหารค ่าแบบบุพเฟ่ต์ ณ ภัตตาคาร จากนั้นเชิญท่านอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัที่ส่ี : ชมกรุงกวัลาลมัเปอร์-ช้อปป้ิง–ปุตราจาย่า-กรุงเทพฯ                                                                                                         (B/L/-) 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
                               จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย น าท่าน ชมกรุงกวัลาลมัเปอร์  
                               เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชม ตกึแฝดที่สูงที่สุดในโลก Petronas, ตึก KL TOWER ท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 4                      
                               ในบรรดาหอสูงส่ือสารในโลก ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีถ่ายทอดเสียงส าหรับ วิทยแุละโทรทศัน์ (ไม่ไดข้ึ้นดา้นบน) จากนั้นน า 
                               ท่านผา่นชมตึกรัฐสภา และบนัทึกภาพความประทบัใจท่ี จตุัรัสเมอร์เดก้า สถานท่ีฉลองเอกราชหลงัจากท่ีองักฤษ  
                               เคยปกครองมาเลเซียมายาวนานชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซ่ึงปัจจุบนัไดใ้ชเ้ป็นท่ีท า  
                               การของศาลสูงและยงัไดช่ื้อวา่เป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของมาเลเซียดว้ย ชมอดีตเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก                   
                               Union Jack สูงถึง 100 เมตรขององักฤษซ่ึงไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซียข้ึนแทน  ในวนัฉลองเอกราช     
                                     



 
 
 
 
 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41/00335  ท่ีตั้ง : 78/31 ถ.น ้าผดุ ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 (ใกลศู้นยฟิ์ตเนสเขาแป๊ะชอ้ย) 

www.ทวัร์เกาะลงักาว.ีcom , www.ทวัร์เก็นต้ิง.com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์.com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์.com        

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

 

 

                                   s 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวงัสุลต่าน อสีตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพระราชวงัของสุลต่าน 
                                    มาเลเซีย 
เที่ยง                            รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
                                    จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือของฝากสินคา้ข้ึนช่ือของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์ท าจาก ดบุีก  
                                      จากนั้นเลือกซ้ือ ช๊อคโกแลต และเยี่ยมชมร้าน ดิวตีฟ้รี จากนั้นอิสระให้ท่านไดช้อ้ปป้ิงยา่นการคา้ชั้นน าเพ่ือซ้ือของ 

       ฝากของท่ีระลึก ท่ี ห้างซูเรีย ไดเ้วลาอนัสมควรพบกนัท่ีจุดนดัพบ จากนั้นเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า สร้างข้ึน 
                                     เพ่ือลดปัญหาการจราจรของกรุงกวัลาลมัเปอร์และเมืองท่ีเติบโตข้ึนทุกวนัโดยเร่ิมยา้ยสถานท่ีส าคญัต่างๆทาง  
                                      ราชการทั้งหมด มารวมกนัเป็นตึกขนาดใหญ่พร้อมสาธารณูปโภคต่างๆอยา่งเป็นระบบ ชมมสัยิดสีชมพ ูท่ีงดงามยิ่ง   
                                     ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีมีสถาปัตยกรรมงดงาม ให้ท่านไดบ้นัทึกภาพความประทบัใจ  
                                    ( อาหารค ่าอสิระตามอธัยาศัยเพือ่สะดวกในการช้อปป้ิง  ) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น.                      ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA เท่ียวบินท่ี FD3576  
23.20 น.                      เดินทางกลบัถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 
๕๕๕๕๕๕๕  ส้ินสุดการเดินทาง ๕๕๕๕๕๕๕๕ 

 
 

ท่านสามารถสอบถามราคากรุ๊ปส่วนตัวตั้งแต่ 8 ท่านขึน้ไปได้ที ่เทีย่วสนุกทวัร์ โทร.085 384 0228 

หรือดาวโหลดโปรแกรมทวัร์ได้ที ่www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com 

 
อตัรานีร้วม  
- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง  
- โรงแรมท่ีพกั 3 คืน - ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
- ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ - ค่ารถรับ – ส่ง  
- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัท าไว ้ 
- ค่าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 15 ก.ก.และถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน  
 
อตัรานีไ้ม่รวม  
- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย - ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ  

- ไมร่วมกระเป๋าเดนิทาง - ค่าทิป มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ (ท่านละ 35 ริงกิต ตลอดการเดินทาง) 
 

http://www.���������ѧ����.com/

