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ราคา 8,990 บาท น้ีเรารวมค่าเขา้ยูนิเวอรแ์ซล และค่าชมน ้าพดุนตร ีใหท่้านไวแ้ลว้ ไม่ตอ้งจา่ย

เพิม่หนา้งาน แต่หากท่านไม่เขา้ USS เราลดใหท่้านอกีท่านละ 1,500 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง(วนัที่เดินทางดูดา้นลา่งโปรแกรมทวัร)์ 

วันแรก หาดใหญ่ – กัวลาลัมปอร์ – มะละกา                                                         (--/L/D) 
05.00 น. มคัคเุทศก์ให้การต้อนรับคณะ ณ จดุนดัพบ บริเวณหน้า มอ.หาดใหญ่ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ดา่น

สะเดา เพ่ือเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย 
 เดนิทางผา่นรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอูน่ า้ของประเทศมาเลเซีย ชมทศันียภาพแหง่ท้องทุง่นาเขียวขจี สดุ

สายตา 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียท่ีได้รับการขนานนามวา่ นคร
อทุยานแหง่แสงสี “ THE CITY GARDENS OF LIFE ” 

 ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัอาณาจกัรเมืองโบราณใจกลางเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ณ จัตุรัส
เบอร์เดกา, พระราชวังอิสตานา เนการา เป็นท่ีประทบัของพระราชาธิบดี ของประเทศมาเลเซีย  
จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายภาพความประทบัใจกบัตกึ TWIN  TOWER PETRONUS อดีตตกึแฝดท่ีสงูท่ีสดุใน
โลกและผา่นชมหอคอยท่ีสงูเป็นอนัดบัท่ีส่ีของโลก MENERA  KL.  และชิมช็อคโกแล็ตแท้ คณุภาพ 5 ดาว 
สินค้าสง่ออกของมาเลเซีย ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมรดกโลก รัฐ MELAKA  ระหวา่งทางให้ทา่นชมความเป็นอยูข่องชาว
มาเลย์ กบัพืชเศรษฐกิจตลอดทัง้สองข้างทาง 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
19.00 น. ถึง รัฐมะละกา เท่ียวชมยา่นถนนคนเดนิ JONKER STREET ถนนสายนีเ้ป็นแหลง่สินค้าเก่าและของ

โบราณท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัไปทัว่โลก แม้วา่คณุไมใ่ชผู่้ ช่ืนชอบสินค้าเก่าโบราณ แตห้่ามพลาดท่ีจะแวะมา
สมัผสับรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแหง่นี ้ ร้านรวงตา่งๆ จะเร่ิมคกึคกัตัง้แตช่ว่งเย็นและร้านค้าส่วนใหญ่
เปิดให้บริการจนถึงเท่ียงคืน 

พัก เข้าพัก  ณ THE EMPERRER MALAKA  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน  
วันที่สอง มะละกา - ยะโฮร์บารูห์ -  สิงคโปร์ – น า้พุดนตรี WINGS OF TIME                         (B/L/D)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.30 น. น ำท่ำนท่องเท่ียวเมืองมรดกโลก MELAKA เมืองท่ีไดรั้บกำรขนำนนำมวำ่เมืองแห่งประวติัศำสตร์ของ

ประเทศมำเลเซียน ำท่ำนยอ้นอดีตชมเมืองโบรำณ ยคุสมยัแห่งกำรล่ำอำณำนิคมของประเทศ
มหำอ ำนำจแห่งยโุรป เช่น เมืองดชัแสควร์  ป้อมปืนฝร่ังเศสเอฟำโมซำ พระรำชวงัแห่งรัฐ NEGARI 

SEMBILAN เป็นตน้ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 
บา่ย น ำท่ำนเดินทำงมุ่งหนำ้สู่ด่ำน W00D LAND ผำ่นพิธีตรวจคนเขำ้เมือง เพื่อน ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศ

สิงคโปร์น ำท่ำน CITY TOUR  ชมเมือง ถ่ำยภำพกบั MERLION สัญลกัษณ์ประจ ำประเทศสิงคโปร์ ผำ่น
ชมตึกS – PERNARD ตึกท่ีสร้ำงข้ึนเหมือนหนำมทุเรียน ชมอำคำรโบรำณของท่ีท ำกำรศำลสูงสุดของ
ประเทศสิงคโปร์ พร้อมช๊อปป้ิงสินคำ้ DUTY FREE ของสิงคโปร์ เพลิดเพลินกบักำรช๊อปป้ิงสินคำ้
รำคำถูก เช่น น ้ำหอม, เคร่ืองส ำอำง, ของท่ีระลึกสิงคโปร์ เป็นตน้ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)  
 น ำท่ำนชมโชวน์ ้ำพุดนตรีสุดอลงักำร WING OF TIME โชวสุ์ดอลงัการใหม่ล่าสุดจาก Resort 
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World Sentosa ท่ีจะน าคุณเขา้สู่เร่ืองราวเก่ียวกบัการผจญภยัของ “นก Shahbaz” และนกัเดินทาง 
ท่ีส ารวจสถานท่ีมหศัจรรยท์ัว่โลก ด าเนินเร่ืองดว้ย น ้าพุ ม่านน ้า ดนตรี และแสงเลเซอร์ ท่ีจะท าให้
ท่านประทบัใจ 

พัก เข้าพัก ณ CHERYLOB  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว) 
วันท่ีสาม ยูนิเวอร์เซล สตูดโิอ – ถนนออร์ชาร์ด – ยะโฮร์บารู                                                 (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (6)  
 ทา่นเดนิทางสูเ่กาะอญัมณีแหง่การทอ่งเท่ียวของประเทศสิงค์โปร์  SENTOSA  ISLAND   

สวรรค์นกัเดนิทางน า ทา่นสู่ยนูิเวอร์แซล สตดูโิอ สิงคโปร์ ในพืน้ท่ี 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซา่  
รายล้อมด้วยความเขียวชอุม่ของทะเลสาบ มีรีสอร์ทและให้ทา่นได้สนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่มากมาย 
อาทิเชน่  Battlestar Galactica เคร่ืองเลน่รถไฟเหาะตีลงัการางคูท่ี่สงูท่ีสดุในโลก Far Far Away 

Castel ปราสาทแหง่วีระ บรุุษ เชร็คและเจ้าหญิงฟิโอนา่  Madagascar Adventure เป็นการนัง่เรือ 
ผจญภยัชมสตัว์ตา่งๆ เสมือนทา่นก าลงัอยูใ่นภาพยนตร์เร่ือง  Revenge of The Mummy ขดุหา 
สมบตัขิองฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแหง่มมัม่ี ชม Water World การแสดงกิจกรรมผาดโผนตา่งๆ 
จากภาพยนตร์ช่ือดงั แสดงจริงแสง สี เสียง จริง ทา่นจะตื่นเต้นประทบัใจไมรู้่ลืม  

เท่ียง (รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเล่นสวนสนุก) 
17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูย่่านการค้า ORCHARD ROAD เพลิดเพลินกบัการช้อปปิง้สินค้าน าสมยัราคา

ประหยดั ณ  ศนูย์รวมห้างสรรพสินค้าท่ีโดง่ดงั อาทิเช่น  เซ็นทรัล โรบนิสนั พารากอน เป็นต้น 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7) 
พัก เข้าพัก  ณ SELESA  HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน (ระดับ 3 ดาว) 
วันท่ีส่ี ยะโฮร์บารู – ปุตราจาย่า - ดวิตีฟ้รี – ด่านจังโหลน – หาดใหญ่                           (B/L/--)       

06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (8)  
07.00 น. น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนยร์ำชกำรท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในเอเชีย ซ่ึงเกิดจำก

แนวควำมคิดของอดีตนำยกรัฐมนตรี มหำเธร์ โมฮมัหมดั สร้ำงเพื่อใชเ้ป็นเมืองศูนยก์ำรบริหำรประเทศ  
หน่วยงำนรำชกำร กระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ใหย้ำ้ยมำอยูท่ี่น่ี พร้อมน ำท่ำนชมควำมสวยงำมตระกำร
ตำของ มสัยดิสีชมพ ูกลำงน ้ำท่ีสร้ำงดว้ยหินแกรนิตสีกุหลำบชม อำคำรรัฐสภำ และอำคำรศูนยร์ำชกำร
ต่ำง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
14.00 น. น าคณะเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 
ค ่า คณะเดนิทางถึงดา่นสะเดา (หากห้างดวิตรีฟรีโซลยงัไมปิ่ด) จะแวะให้ทา่นได้เลือกซือ้ของเพิ่มเตมิ 
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ก่อนเดนิทางกลบัสู ่จงัหวดัตรัง 
21.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางกลบัถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพพร้อมความประทบัใจ 

เท่ียว  มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
 
ค่าบริการคณะผู้ใหญ่เดนิทางครบ 30 ท่าน 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผู้ใหญ่พัก 
ห้องละ 2 ท่ำน 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ขวบ  
ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยว 

1 – 4 ม.ค. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

9-12 ม.ค. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

13-16 ก.พ. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

19-22 ก.พ. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

4-7 มี.ค. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

5-8 มี.ค. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

4-7 เม.ย. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

11-14 เม.ย. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 

12-15 เม.ย. 58 8,990 บาท 7,200 บาท 4,900 บาท 
 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ำยำนพำหนะรถบสั VIP  น ำเท่ียวตลอดกำรเดินทำง หรือ กรณีคณะไม่ถึง 25 ท่ำนขอใชร้ถตูใ้นกำรเดินทำง  
 ค่ำท่ีพกั  3 คืน ตำมท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่ำน) 
 ค่ำอำหำร 9  ม้ือตำมท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว 
 ค่ำธรรมเนียมกำรเขำ้ชม  และใชบ้ริกำร  สถำนท่ีต่ำงๆ  ตำมท่ีระบุในรำยกำร 
 ค่ำเขำ้ชม ยนิูเวอร์เซล, น ้ำพุดนตรี สิงคโปร์   
 ค่ำประกนัภยัในเดินทำงวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่มคัคเุทศกแ์ละสต๊าฟน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่ขนม น ้าหวานแจกวนัละ 1 รอบ 
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อัตรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

x ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบุในรำยกำรน ำเท่ียว  อำทิ  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด  ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 7%  และค่ำภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 % 
x ค่ำบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์ำง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริกำรพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้ำนแจง้ยืนยนัก ำหนดกำรเดินทำงพร้อม จ ำนวนผูเ้ดินทำงท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทำงบริษทัฯจะไดด้ ำเนินกำร

ส ำรองท่ีพกัและพำหนะในกำรเดินทำงล่วงหน้ำ  ภำยใน 25 วนั เป็นอย่ำงน้อยก่อนเดินทำง จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงล่วงหนำ้มำ ณ โอกำสน้ี และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้ำนและคณะในอนำคตอนัใกลน้ี้ 


