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  ก ำหนดกำรเดินทำง  

วันแรก ดอนเมือง หาดใหญ่ มาเลเซีย เก็นติง้                                                       (--/L/D)       
04.40 น. เจ้าหน้าท่ีเท่ียวสนกุทวัร์รอรับคณะ ณ สนามบินดอนเมือง (มีเจ้าหน้าท่ีสง่กรุ๊ปทวัร์ แตไ่กด์จะรออยูท่ี่

สนามบนิหาดใหญ่) จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ 
06.40 น. คณะออกเดินทางโดยสายการบนิ แอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD3102  
08.00 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิหาดใหญ่ มคัคเุทศก์รอรับ ด้วยรถมาเลเซีย จากนัน้น าคณะเดนิทางเข้าสู ่

ประเทศมาเลเซีย ผา่นดา่นสะเดา และดา่นจงัโหลน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านภตัตาคาร (1) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ 
16.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้  สวนสนกุระดบัโลก  เก็นติง้ไฮแลนด์   ให้ทา่นได้สนกุกบักิจกรรมตา่งๆ 

มากมายบนเก็นติง้ ให้ทา่นได้   กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุสามารถ
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วิ่งได้ 6 เมตร  ตอ่วินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ยาวท่ีสดุในเอเซียระหวา่งนัง่
กระเช้า ทา่นจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสทุธ์ิอนัสดช่ืน  
จากนัน้น าทา่นเข้าเก็บสมัภาระบนห้องพกั  ณ  โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว  นดัเวลาเดนิ
ชมเก็นติง้  ก่อนท่ีไกด์จะปล่อยให้ทา่นอิสระในการเลน่เคร่ืองเลน่ตา่งๆได้ตามอธัยาศยั  สวนสนกุเก็น
ติง้ฯตอ่ซึง่มีร้านค้ามากมายให้ทา่นได้สนกุสนานเพลิดเพลินกบัสวนสนกุกนัตอ่ทัง้กลางแจ้งและในร่ม
ภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ทา่นได้เลือกช้อปปิง้สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชัน้น าตา่ง ๆ 
หรือเลือกพกัผอ่นหย่อนใจโดยการนัง่ฟังเพลงเพราะๆ บริเวณโรงแรม ทา่มกลางบรรยากาศอนัเย็น
สบาย 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) เป็นมือ้พิเศษจดับฟุเฟ่ต์บนเก็นติง้เลย 
พัก ณ  โรงแรม FIRST WORLD HOTEL หรือ ระดับเดียวกันท่ีมีห้องว่าง 

หมายเหตุ: กรณีต้องการพัก 3 ท่านที่เก็นติง้ทางโรงแรมจะไม่มีเตียงเสริมให้ 
วันท่ีสอง เก็นติง้ไฮแลนด์ ซิตีทั้วร์กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา ยะโฮบารู              (B/L/D)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ใช้

เวลาประมาณ 1 ชม. 
 จากนัน้น าทา่นชมรอบเมืองกวัลาฯและแวะช๊อปปิง้ห้างท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่

ชัน้ล่างของตกึปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อม
ล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดบัไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ท่ีสวยงามตระการการตามเส้นทางแวะร้าน
นาฬิกาปลอดภาษี,จากนัน้น าทา่นชมจตุรัสเมอเดก้าศนูย์กลางของกรุงกวัลาลมัเปอร์ชมเสาธงท่ีสงู
ท่ีสดุในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชม

พระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจ าพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกผ่านชม
ทศันียภาพของเมืองหลวง ตกึรัฐสภา มสัยิดหินอ่อน สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL TOWER หอคอยท่ีสงู
เป็นอนัดบัส่ีของโลก TWIN TOWER ตกึคูแ่ฝดท่ีสงูเป็นท่ี 2 ของโลก (ปิโตนาส 452 ม.) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (4)   
13.00 น. จากนัน้น าคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”  ซึ่งขึน้ช่ือว่าเป็นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราช

กาลของประเทศมาเลเซีย น าท่านชมส านกันายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมสัยิดท่ีมีขนาด
ใหญ่มากมายในของมสัยิดตกแตง่อย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงตา่ง  ๆ ผ่านบ้านพกัของ
ท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์มฮูมัหมดั ซึ่งตัง้อยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบท่ีสวยงาม เชิญ
ทา่นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางตอ่ สูม่ะละกา 

17.00 น. จากนัน่น าทา่นชมเมืองมะละกา พร้อมทัง้ให้คณะได้ถ่ายรูปกบัตกึแดงสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความ
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เจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมยัอดีต ท่ีเป็นจดุค้าขายหลกัของแหลมมาลาย ู และน าทา่นชม
รอบเมืองมะละกา 

17.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สูรั่ฐยะโฮบารู เมืองชายแดน
ระหวา่งประเทศมาเลเซีย กบัประเทศสิงคโปร์  

พัก พัก ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU  หรือ ระดับเดียวกันท่ีมีห้องว่าง 
วันท่ีสาม เมอร์ไลอ้อน  ยูนิเวอร์แซล น า้พุดนตรี                                                       (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (6)  
07.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่สญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเท่ียวของประเทศสิงคโปร์นัน้คือ เมอร์ไลอ้อน ให้ท่าน

ได้ถ่ายรูปในมมุตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั ฉากหลงัมี มารินาเบย์ และ โรงละครเอสพานาท สมควรแก
เวลาน าคณะเดนิทางสู ่เกาะเซ็นโตซ่า เพ่ือเข้าสิงคโปร์ยนูิเวอร์แซล 

09.00 น. น าทา่นท่องเท่ียวในสิงคโปร์ยนูิเวอร์แซล ในโซนตา่งๆ มากมาย พร้อมทัง้ชมโชว์ท่ีหลากหลาย เชน่ 
เมืองไซไฟ ท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสียวและสงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร 
โดยจ าลอง จากซีร่ีย์ช่ือดงั แบทเทลิสตาร์ กาแล็กตกิา ซึง่ผู้ เลน่สามารถเลือกได้วา่จะเป็นฝ่าย
มนษุย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแตล่ะฝ่าย โซน

อียปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัท่ีมีความเร็วสงูและความนา่กลวัของเหล่าวิญญาณมมัม่ี
จะคืบคลานในท่ามกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู้ ! โดยไมรู้่ตวั โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือ
ดนิแดนจลุสิคปาร์คท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์  หากใครลว่งล า้เข้าเขตหวงห้าม ไดโนเสาร์
จะโผลม่าหาคณุทนัที เท่านัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเส่ียงตายของเหลา่
สตนัท์ได้ท่ี วอเตอร์เวิลด์ โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาตไิปพบกบั 4 
นกัแสดงน าจากภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเชน่ อเล็กซ์, มาร์ตี,้ เมลแมน และ กลอเลีย 
ทีคอยต้อนรับคณุ เข้าสูป่่าทึบแหง่นี ้โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองท่ีใหญ่และเจริญ
ท่ีสดุในอเมริกา และต่ืนตาไปกบับรรยากาศแหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการ
แสดงโชว์ชดุพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคช่ัน! สร้างโดย สตีเวน่ สปีลเบร์ิก โซนฮอลลีวู้ด พบกบั โรง
ละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตีท่ี้จะมายืนปรากฏตวับนท้องถนนแหง่นี ้
โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครัง้แรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้ชม ภาพยนตร์  
3มิต ิ เร่ือง เชร็ค ซึง่คณุไม่เคยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากท่ีนีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความ
หฤหรรษ์มาท่ีกิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ด่ืม-ช้อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ท่ีรอเสิร์ฟอาหารและ
เคร่ืองด่ืมจากทัว่ทกุมมุโลก รวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟส
ทีฟวอล์ค ถนนสายท่ีโดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา่ เย่ียมชมโรงแรมหรูระดบั เย่ียมชมโรงแรมหรูระดบั 66  ดาว ดาว 
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CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR  อิสระในการเท่ียวชม อยูด้่านนอกของยนูิเวอร์แซล อิสระในการเท่ียวชม อยูด้่านนอกของยนูิเวอร์แซล พบกบัเคร่ืองเลน่ใหม่
ลา่สดุ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) สงครามศกึจกัรกลแบบ 3 มิต ิ
เป็นเคร่ืองเลน่ชนิดเสมือนจริงท่ีจ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์สมาให้ผู้ เลน่เข้า
เป็นสว่นหนึง่กบักองก าลงัเนสเข้าร่วมกบัฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าท่ีพิทกัษ์ปกป้องแหล่งพลงัชีวิต
ออลสปาร์กจากเหลา่ศตัรูดีเซ็ปติคอนส์และ ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรกและ ให้คณุได้เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแหง่แรก 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการ ชม และเล่นสวนสนุก) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (7) 
 หลงัอาหารค ่าน าคณะชม น า้พุดนตรี การแสดงท่ีอยูคู่ ่เกาะเซ็นโตซ่า มาอย่างช้านาน และยงัได้รับ

ความนิยมจนถึงปัจจบุนั ทา่นจะได้ชมแสง สี ประกอบเสียงดนตรี กบันกัแสดงและสายน า้ท่ีมีการ
ผสมผสานกนัอยา่งลง การแสดงจบน าคณะเดนิทางข้ามมาพกัฝังประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีข้อดีคือ 
1.วนัท่ีเข้าไปเท่ียวในสิงคโปร์ไมต้่องน ากระเป๋าใบใหญ่ออกจากห้อง เพราะเราเข้ามาพกัท่ีเดมิ ไม่
ยุง่ยากตอนข้ามดา่นสิงคโปร์ 
2. คา่ห้องในมาเลเซียถกูกว่าทางสิงคโปร์ ท าให้ราคาทวัร์ถกูลงกวา่หากพกัในสิงคโปร์ 

พัก พัก ณ  โรงแรม SALESA HOTEL JORHOBARU  หรือ ระดับเดียวกันท่ีมีห้องว่าง 
วันท่ีส่ี ยะโฮบารู มาเลเซีย หาดใหญ่ ดอนเมือง                                                     (B/L/--)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (8) จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่หาดใหญ่ ชม

บรรยากาศระหวา่งการนัง่รถกลบัหาดใหญ่ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) จากนัน้เดนิทางตอ่ 

17.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงสนามบนิหาดใหญ่ 
21.50 น. คณะเดนิทางสู ่สนามบนิดอนเมือง โดยสายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบินท่ี FD3113 
23.15 น. คณะเดนิทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

เท่ียว  สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

 
ค่าบริการ  กรุ๊ปส่วนตัว 30 ท่านขึน้ไปใช้ราคานีไ้ด้เลยครับ 
วันท่ีเดนิทาง  เดือน ม.ค.58 : 1-4,9-12, 
  เดือน ก.พ. 58 : 13-16,19-22 
  เดือน มี.ค. 58: 4-7,5-8 
  เดือน เม.ย. 58: 4-7,11-14,12-15 

ผู้เดนิทาง ราคา 
ไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ราคา 
รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่(พักห้องละ 2 ท่าน) 7,700.- 12,700.- 
เดก็อายุ 3-11 ขวบไม่เสริมตียง 6,500.- 11,500.- 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะรถบสั VIP  น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั  3 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 9  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่มคัคเุทศกแ์ละสต๊าฟน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่ขนม ผา้เยน็ น ้าหวานแจกวนัละ 1 รอบ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอย่างนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 


