ราคา 8,990 บาท นี้ เรารวมค่าเข้ายูนิเวอร์แซล และค่าชมน้ าพุดนตรี ให้ท่านไว้แล้ว ไม่ตอ้ งจ่าย
เพิม่ หน้างาน แต่หากท่านไม่เข้า USS เราลดให้ท่านอีกท่านละ 1,500 บาท

กาหนดการเดินทาง(วันที่เดินทางดูดา้ นล่างโปรแกรมทัวร์)
วันแรก
05.00 น.

เที่ยง

หาดใหญ่ – กัวลาลัมปอร์ – มะละกา
(--/L/D)
มัคคุเทศก์ให้ การต้ อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ บริเวณหน้ า มอ.หาดใหญ่ จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ ด่าน
สะเดา เพื่อเข้ าสู่ ประเทศมาเลเซีย
เดินทางผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอูน่ ้าของประเทศมาเลเซีย ชมทัศนียภาพแห่งท้ องทุง่ นาเขียวขจี สุด
สายตา
 บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) จากนันน
้ าคณะเดินทางต่อ
1
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บ่าย

ค่า
19.00 น.

พัก
วันที่สอง
เช้ า
08.30 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสูก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียที่ได้ รับการขนานนามว่า นคร
อุทยานแห่งแสงสี “ THE CITY GARDENS OF LIFE ”
ถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกกับอาณาจักรเมืองโบราณใจกลางเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ จัตุรัส
เบอร์ เดกา, พระราชวังอิสตานา เนการา เป็ นที่ประทับของพระราชาธิบดี ของประเทศมาเลเซีย
จากนันน
้ าท่านชมและถ่ายภาพความประทับใจกับตึก TWIN TOWER PETRONUS อดีตตึกแฝดที่สงู ที่สดุ ใน
โลกและผ่านชมหอคอยที่สงู เป็ นอันดับที่สี่ของโลก MENERA KL. และชิมช็อคโกแล็ตแท้ คุณภาพ 5 ดาว
สินค้ าส่งออกของมาเลเซีย ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูเ่ มืองมรดกโลก รัฐ MELAKA ระหว่างทางให้ ทา่ นชมความเป็ นอยูข่ องชาว
มาเลย์ กับพืชเศรษฐกิจตลอดทังสองข้
้
างทาง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
ถึง รัฐมะละกา เที่ยวชมย่านถนนคนเดิน JONKER STREET ถนนสายนี ้เป็ นแหล่งสินค้ าเก่าและของ
โบราณที่มีชื่อเสียงรู้จกั ไปทัว่ โลก แม้ วา่ คุณไม่ใช่ผ้ ชู ื่นชอบสินค้ าเก่าโบราณ แต่ห้ามพลาดที่จะแวะมา
สัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแห่งนี ้ ร้ านรวงต่างๆ จะเริ่มคึกคักตังแต่
้ ชว่ งเย็นและร้ านค้ าส่วนใหญ่
เปิ ดให้ บริการจนถึงเที่ยงคืน
เข้ าพัก  ณ THE EMPERRER MALAKA HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
มะละกา - ยะโฮร์ บารู ห์ - สิงคโปร์ – นา้ พุดนตรี WINGS OF TIME
(B/L/D)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นำท่ำนท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก MELAKA เมืองที่ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเมืองแห่งประวัติศำสตร์ ของ
ประเทศมำเลเซี ยนำท่ำนย้อนอดีตชมเมืองโบรำณ ยุคสมัยแห่งกำรล่ำอำณำนิคมของประเทศ
มหำอำนำจแห่งยุโรป เช่น เมืองดัชแสควร์ ป้ อมปื นฝรั่งเศสเอฟำโมซำ พระรำชวังแห่งรัฐ NEGARI
SEMBILAN เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
นำท่ำนเดินทำงมุ่งหน้ำสู่ ด่ำน W00D LAND ผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง เพื่อนำท่ำนเดินทำงสู่ ประเทศ
สิ งคโปร์ นำท่ำน CITY TOUR ชมเมือง ถ่ำยภำพกับ MERLION สัญลักษณ์ประจำประเทศสิ งคโปร์ ผ่ำน
ชมตึกS – PERNARD ตึกที่สร้ำงขึ้นเหมือนหนำมทุเรี ยน ชมอำคำรโบรำณของที่ทำกำรศำลสู งสุ ดของ
ประเทศสิ งคโปร์ พร้อมช๊อปปิ้ งสิ นค้ำ DUTY FREE ของสิ งคโปร์ เพลิดเพลินกับกำรช๊อปปิ้ งสิ นค้ำ
รำคำถูก เช่น น้ ำหอม, เครื่ องสำอำง, ของที่ระลึกสิ งคโปร์ เป็ นต้น
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (5)
นำท่ำนชมโชว์น้ ำพุดนตรี สุดอลังกำร WING OF TIME โชว์สุดอลังการใหม่ล่าสุ ดจาก Resort
2
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ที่จะนาคุณเข้าสู่ เรื่ องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของ “นก Shahbaz” และนักเดินทาง
ที่สารวจสถานที่มหัศจรรย์ทวั่ โลก ดาเนิ นเรื่ องด้วย น้ าพุ ม่านน้ า ดนตรี และแสงเลเซอร์ ที่จะทาให้
ท่านประทับใจ
เข้ าพัก ณ CHERYLOB HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
ยูนิเวอร์ เซล สตูดโิ อ – ถนนออร์ ชาร์ ด – ยะโฮร์ บารู
(B/--/D)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (6)
ท่านเดินทางสูเ่ กาะอัญมณีแห่งการท่องเที่ยวของประเทศสิงค์โปร์ SENTOSA ISLAND
สวรรค์นกั เดินทางนา ท่านสู่ยนู ิเวอร์ แซล สตูดโิ อ สิงคโปร์ ในพื ้นที่ 49 เอเคอร์ ในเกาะเซ็นโตซ่า
รายล้ อมด้ วยความเขียวชอุม่ ของทะเลสาบ มีรีสอร์ ทและให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับเครื่ องเล่นมากมาย
อาทิเช่น Battlestar Galactica เครื่ องเล่นรถไฟเหาะตีลงั การางคูท่ ี่สงู ที่สดุ ในโลก Far Far Away
Castel ปราสาทแห่งวีระ บุรุษ เชร็คและเจ้ าหญิงฟิ โอน่า Madagascar Adventure เป็ นการนัง่ เรื อ
ผจญภัยชมสัตว์ตา่ งๆ เสมือนท่านกาลังอยูใ่ นภาพยนตร์ เรื่ อง Revenge of The Mummy ขุดหา
สมบัตขิ องฟาโรห์ และค้ นหาปริศนาแห่งมัมมี่ ชม Water World การแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ
จากภาพยนตร์ ชื่อดัง แสดงจริงแสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้ นประทับใจไม่ร้ ูลืม
(รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่ นสวนสนุก)
นาท่านเดินทางสูย่ ่านการค้ า ORCHARD ROAD เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ สินค้ านาสมัยราคา
ประหยัด ณ ศูนย์รวมห้ างสรรพสินค้ าที่โด่งดัง อาทิเช่น เซ็นทรัล โรบินสัน พารากอน เป็ นต้ น
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (7)
เข้ าพัก  ณ SELESA HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว)
ยะโฮร์ บารู – ปุตราจาย่ า - ดิวตีฟ้ รี – ด่ านจังโหลน – หาดใหญ่
(B/L/--)
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรมที่พกั (8)
นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่ า ศูนย์รำชกำรที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่ งเกิดจำก
แนวควำมคิดของอดีตนำยกรัฐมนตรี มหำเธร์ โมฮัมหมัด สร้ำงเพื่อใช้เป็ นเมืองศูนย์กำรบริ หำรประเทศ
หน่วยงำนรำชกำร กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ให้ยำ้ ยมำอยูท่ ี่นี่ พร้อมนำท่ำนชมควำมสวยงำมตระกำร
ตำของ มัสยิดสี ชมพู กลำงน้ ำที่สร้ำงด้วยหิ นแกรนิ ตสี กุหลำบชม อำคำรรัฐสภำ และอำคำรศูนย์รำชกำร
ต่ำง
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (9)
นาคณะเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
คณะเดินทางถึงด่านสะเดา (หากห้ างดิวตรี ฟรี โซลยังไม่ปิด) จะแวะให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อของเพิ่มเติม
World Sentosa

พัก
วันที่สาม
06.00 น.

เที่ยง
17.00 น.
ค่า
พัก
วันที่ส่ ี
06.00 น.
07.00 น.

เที่ยง
14.00 น.
ค่า
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21.00 น.

ก่อนเดินทางกลับสู่ จังหวัดตรัง
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางกลับถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจ
เที่ยว มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

ค่ าบริการคณะผู้ใหญ่ เดินทางครบ 30 ท่ าน
กำหนดกำรเดินทำง
ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่ ำน
1 – 4 ม.ค. 58
8,990 บาท
8,990 บาท
9-12 ม.ค. 58
8,990 บาท
13-16 ก.พ. 58
8,990 บาท
19-22 ก.พ. 58
8,990 บาท
4-7 มี.ค. 58
8,990 บาท
5-8 มี.ค. 58
8,990 บาท
4-7 เม.ย. 58
8,990 บาท
11-14 เม.ย. 58
8,990 บาท
12-15 เม.ย. 58

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ขวบ
ไม่ มีเตียงเสริม
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท
7,200 บาท

พักเดี่ยว
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท
4,900 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยู่กบั วันทีเ่ ดินทาง และจานวนผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ำยำนพำหนะรถบัส VIP นำเที่ยวตลอดกำรเดินทำง หรื อ กรณี คณะไม่ถึง 25 ท่ำนขอใช้รถตูใ้ นกำรเดินทำง
 ค่ำที่พกั 3 คืน ตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่ำน)
 ค่ำอำหำร 9 มื้อตำมที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว
 ค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำชม และใช้บริ กำร สถำนที่ต่ำงๆ ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำเข้ำชม ยูนิเวอร์ เซล, น้ ำพุดนตรี สิ งคโปร์
 ค่ำประกันภัยในเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่ามัคคุเทศก์และสต๊าฟนาเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่าน้าดื่ม (น้าเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 ค่าขนม น้าหวานแจกวันละ 1 รอบ
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อัตรำค่ ำบริ กำรนีไ้ ม่ รวม
x ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนื อจำกที่ระบุในรำยกำรนำเที่ยว อำทิ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรี ด ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่

เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม 7% และค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3 %
x ค่ำบัตรเครื่ องเล่นสวนสนุกและโชว์ต่ำง ๆ ที่เรี ยกใช้บริ กำรพิเศษ
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่ำนแจ้งยืนยันกำหนดกำรเดินทำงพร้อม จำนวนผูเ้ ดินทำงที่แน่นอน เพื่อที่ทำงบริ ษทั ฯจะได้ดำเนิ นกำร
สำรองที่ พกั และพำหนะในกำรเดิ นทำงล่วงหน้ำ ภำยใน 25 วัน เป็ นอย่ำงน้อยก่ อนเดิ นทำง จึ งเรี ยนมำเพื่ อโปรดพิ จำรณำ และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่ำงสูงล่วงหน้ำมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็ นอย่ำงยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่ำนและคณะในอนำคตอันใกล้น้ ี
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