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รหสัทวัร ์:: NT-1 

ทกุๆ วนัหยดุ ตลอดทัง้ปี หากท่านก าลงัมองหารทวัร์ เพ่ือ เท่ียวมาเลเซีย สิงคโปร์ เราในนามของเท่ียว
สนกุทวัร์แอนด์แทรเวล หรือ ติดตามราคาทวัร์โปรโมชัน่ของเราได้ท่ี www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com เราขายทวัร์
ทกุๆ เส้นทางในราคาท่ีถกูกว่าท่ีอ่ืนๆ ในขณะท่ีเป็นโปรแกรมทวัร์เดียวกนั อาหาร และท่ีพกัเหมือนกนั ดงันัน้
ท่าน และคณะ จะไปเท่ียวท่ีไหน ไหน ก็เข้าเว็บนีไ้ด้เลยครับ www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com  
ส าหรบัโปรแกรมทวัรท์ี่เราจะเสนอท่านต่อไปน้ี เป็นโปรแกรมทวัรส์งิคโปร ์มาเลเซยี เริม่ จากหาดใหญ่ ทกุๆ วนัหยดุเรา

จะจดัโปรแกรมทวัรน้ี์ หรอื หากท่านตอ้งการเดินทางเป็นกรุป๊สว่นตวัของท่าน ในช่วงวนัหยดุยาว แนะน าใหท่้านตดิต่อ

เขา้มาลว่งหนา้ยาวๆ หน่อยครบั 

 เราไม่ปฏเิสธวา่ การที่ท่านจะซื้อทวัรน์ั้นท่านตอ้งเปรยีบเทยีบ หลายๆ บรษิทั เพือ่เลอืกทวัรท์ี่ท่านถกูใจมากที่สุด 

และราคาที่เหมาะสมกบัท่านมากที่สุด แต่หากท่านไปมาเลเซยี หรอื สงิคโปร ์เราคดิวา่ เที่ยวสนุกทวัรค์อื ตวัเลอืกหน่ึงที่

ท่านตอ้งพจิารณา เรายากใหท่้านดูเน้ือหาขา้งในโปรแกรมทวัรใ์หช้ดั เช่น เรือ่งอาหารกีม้ื่อ โรงแรมพกัที่ไหนบา้ง มีการ

เรยีกเกบ็ทปิกบัท่านหรอืปลา่ว แหลง่ท่องเที่ยวที่ไปรวมค่าเขา้ชม หรอืยงั ? แลว้ถา้ท่านจะตอ้งไปจา่ยเพิม่ระหวา่งการ

เดินทางจะแพงกวา่ ทวัรท์ี่รวมทกุอย่างไปแลว้ หรอื ปลา่ว ? (เพราะการไปเที่ยว คอื การไปหาความสุข และความสะบาย) 

 

 

 

 

 

 

 

ทวัรส์งิคโปร ์มาเลเซีย เจาะลกึประเทศสงิคโปร ์4 วนั 3 คนื 

 

ก่อนตดัสินใจซื้อทวัร์ทุกคร้ัง ท่านต้องเปรียบเทยีบดูว่าข้างในโปรแกรมทวัร์เขารวมอะไรไว้ให้ท่านแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิม่ 
บวก ลบ กนัแล้วทีไ่หนจะถูกว่า เช่น อาหารมกีีม่ือ้ ค่าเข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง ค่าทปิไกด์รวมหรือยงั พกัทีไ่หน พกัห้องละกีท่่าน มี
บริการเสริมระหว่างการเดนิทางหรือปล่าว เช่น น า้หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ทีส่ าคญัทวัร์ทีท่่านเลอืกต้องมใีบอนุญาตทีถู่กต้อง
ตามประเภททีเ่ขาน าเทีย่ว 

แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในโปรแกรมทวัร์นี ้คอื 
ในประเทศสิงคโปร์ :   เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า - วดัพระเขีย้วแก้ว – ไชน่าทาวน์ – มาริน่าเบแซน – ถนนออร์ชาร์ 
ในประเทศมาเลเซีย :  กวัลาลมัเปอร์ – ตกึปิโตนัส  – ปุตราจาย่า   
 

http://www.���������ѧ����.com/
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ก าหนดการเดินทาง 

วันที่เดนิทาง ราคาต่อท่าน 

พักห้อละ 2 ท่าน 
ราคาเดก็ 3-10 ขวบ 

เป็นคนที่ 3 ในห้องไม่เสริมเตียง 
19 – 22 ก.พ. 59 (วนัหยดุมาฆบชูา) 8,700 บาท 8,500 บาท 
13 – 16 เม.ย. 59 (วนัหยดุสงกรานต์) 8,700 บาท 8,500 บาท 
29 เม.ย. -2 พ.ค.59 (วนัหยดุวนัแรงงาน) 8,700 บาท 8,500 บาท 
5 – 8 พ.ค. 59 (วนัหยดุวนัฉตัรมงคล) 8,700 บาท 8,500 บาท 

 
วนัแรก หาดใหญ่-ด่านสะเดา-มาเลเซยี- เมอืงใหมป่ตุราจายา่ – รฐัยะโอบาร ู                      (--/เทีย่ง/เยน็) 
05.00 น. ทุกท่านพรอ้มกนั ณ จ ุดนดัพบ เจา้หน้ าที ่คอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกแก่ท่านจากนัน้นําท่าน

ออกเดนิทางสู่อ.สาํเดา เพื่อเดนิทางต่อสู่ประเทศมาเลเซยี 
06.00 น. ผ่านด่ านสะเดาของประเทศไทยทาํการตรวจประทบัตราหนงัสอืเดนิทางและผ่านพธิ ีการตรวจคนเขา้

เมอืง   พธิ ีการทางศุลกากรของมาเลเซยีทีด่่านบกูติคายอูตีัม้  ผ่านจงัโหลน  จติรา  อลอสตาร ์ สุไหง
ปตัตานี  บตัเตอรเ์วริธ์  ไทผ้งิ  อโีปร ์ ตนัหยงมาล ิม   (เวลาประเทศมาเลเซยี เรว็กว่า ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร (1)  จากนัน้เดนิทางต่อ แวะเทีย่ว   ป ุตราตราจาย ่า  
PUTRAJAYA  เมอืงหลวงใหมข่องมาเลเซยีทีนํ่าเอาหน่วยงานของ ราช การมารวมกนัไวท้ีเ่ดยีวกนั ชม
มสัยดิส ีชมพถู่ายร ูปเป็นทีร่ะลกึกบั   มสัยดิประจาํรฐัแห่งใหมท่าํเนียบรฐับาล บทักึภาพทีส่วยงามดว้ย
ภมูปิระเทศ   และการก่อสรา้งแบบสถาปตัยกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่วยงามหามลูค่ามไิด ้ จนไดช้ื่อว่า   
"นครอุทยานนครปญัญาชน"ถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึ 

 
จากนัน้ จากนัน้เดนิทางต่อสู่รฐัยโฮบารหู ์เมอืงใตสุ้ดของประเทศมาเลเซยีตดิกบัประเทศสงิคโปร ์ซึง่ประเทศ

มาเลเซยีหมายไวจ้ะเป็นเมอืงการคา้คู่ขนานกบัประเทศสงิคโปร ์
คํ่า  บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (2) จากนัน้เดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
พกั พาคณะเข้าพกั  ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ ระดบัเดียวกนั 
วนัทีส่อง สงิคโปร-์เมอรไ์ลออ้น-มารน่ิาเบแซน-สงิคโปรไ์ฟรเ์ยอร-์การเ์ดน้บายเดอะเบย-์ ยา่น  Clark Quay  (B/L/D) 
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
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08.00 น. หลงัจากนัน้พาเขา้สู่ประเทศสงิคโปรเ์มอืงแห่งความหลากหลายเตรยีมพรอ้มกบัความตื่นตาตื่นใจ  นํา
ท่านชม  ถนนอลซิาเบธวอรค์ ซึ ่งเป็นจดุชมววิรมิแมน้ํ่าสงิคโปร ์ท่านสามารถถ่ายรปูคู่กบั เมอรไ์ลออ้น 
สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุว่า 30 ปี   โดยรปูป ัน้ครึง่สงิโต ครึง่งปลาน้ีหนัหน้าออกทาง
อ่าวมารน่ีา  ซึง่มทีศันียภาพทีส่วยงามมาก ๆ การออกแบบ  The Merlion นี้ถูกผสมผสานระหว่างความ
จรงิและตํานาน  ซึง่ม ีหวัเป็นสงิโตและลาํตวัเป็นปลา กําลงัโตค้ลื่น ส่วนของหวันัน้เป็นสญัญาลกัษณ์
ของตํานานการคน้พบ สงิหปรุะ หรอื เจา้สงิโตในปจัจบุนันัน้เอบงครบั ตรงอ่าวมารน่ิาเบยน้ี์ทุกท่านจะได้
พบกบั ฉากหลงัของตกึ มารน่ิาเบยแ์ซน แหล่งบนัเทงิ และตกึทีเ่ป็นเอกลกัษณ์อกัทีห่นึ่งของประเทศ
สงิคโปร ์และอกีมมุท่านกจ็ะไดถ่้ายรปูออกมาทีม่รฉากหลงัเป็น โรงละครเอสพานาส หรอื ทีค่นไทย
เรยีกว่าอาหารหนามทุเรยีนของประเทศสงิคโปรน์ัน้เองครบั 

 
จากนัน้ พาคณะไปสมัผสัความอลงัการของตกึ มารน่ิาเบยแ์ซน Marina Bay Sands Singapore ซึง่ท่านสามารถ

เลอืกชอ้ปป้ิง ถ่ายรปู หรอืจะเดนิดยูา่นธรกจิ คาสโิน และความบนัเทงิต่างๆ ทีม่อียูใ่นคอมเพลก็แห่งใหม่
ของประเทศสงิคโปรน์ี้ 
ประชุมและศูนยน์ิทรรศการขนาดใหญ่พรอ้มดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสวที 2,560 หอ้งนอกจากนี้ ยงัมี
สถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจมากมายหลายแห่งทีพ่รอ้มจะมอบความสุขใหแ้ก่ลกูคา้ จากนัน้นําท่านสู่ Duty 
Free เพื่อให ้ท่านเลอืกซือ้ น้ําหอมคุณภาพด ีราคาถูก 

จากนัน้ นําท่านสู่สงิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore Flyer)  ตัง้อยูท่ี ่อ่าวมารน่ิา( Marina Bay)  บนชัน้ที ่สามของ
หา้งรเีทลเทอรม์นิอล ( Retail Terminal)  ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารหลายรา้นบรเิวณส่วนตรง
กลางเปิดโล่ง รบัธรรมชาต ิแบบปา่เขยีวชอุ่ม ภายในหา้งมโีรงภาพยนตร ์แบบกลางแจง้อยูด่ว้ย 
สงิคโปร ์ฟลายเออไดช้ื่อว่าเป็นชงิชา้สวรรค ์ทีส่งูทีสุ่ดในโลก 

 
 
ซึง่มคีวามสงูถงึ  165  เมตร เมือ่ขึน้ไปอยูบ่นชงิชา้ จะสามารถมองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของถนน
คนเดนิรมิฝ ัง่แมน้ํ่ายวกว่า  210  เมตร สามารถชมววิของสงิคโปร ์ไดแ้บบพาโนรามาววิ  360 องศา ชม
อ่าวมาร ิน่าอนัเลื่องชื่อ ตกึสงูระฟ้า วธิรรมชาต ิแบบปา่เขยีวชอุ่ม และกจิกรรมต่างๆ (ไม ่รวมอยูใ่น
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ค่าใชจ้า่ยทวัร ์) ราคาท่านละ  SG $ 33 /ประมาณ 800 บาท 
เทีย่ง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั (ทวัรไ์มเ่ลีย้ง) 

ที ่ Maxwell food  ยา่นไชน่าทาวน์  ซึง่มอีาหารต่างๆ ใหเ้ลอืกทานมากมาย เช่น ขา้วมนัไก่ บะหมี ่โจก๊ 
เป็นตน้ และนําท่านสมัผสัส ีสนัทุกอยา่งทีเ่ป็นของจนี  ชมวดัและพพิธิภณัฑ ์พระเขีย้วแกว้ เพื่อสกัการะ
พระบรมสารรีกิธาตุ และพระเขีย้วแกว้วดัแห่งนี้ตัง้อยูบ่นใจกลางยา่นไชน่าทาวน์   ภายในม ีสถูปสรา้ง
ขึน้จากทองคาํทีม่ ีผูม้ ีจติศรทัธารว่มบรจิาคกว่า  420  กก.  ตวัอาคารสรา้งตามสถาปตัยกรรมสมยั
ราชวงศถ์งั ซึง่เป็นยคุทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น  4  ชัน้ ชมพพิธิภณัฑ ์และนิทรรศการเกีย่วกบัพุทธ
ศาสนาและชมพุทธรปูภายในพพิธิภณัฑ ์

บ่าย จากนัน้นําท่านชม แหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม ่ล่าสุดบนเกาะสงิคโปร ์การเ์ดน้บายเดอะเบย ์ “ GARDEN 
BY THE BAY “ (โซนนอกไม ่มคี่าใช ้จา่ย)ให ้ท่านได ้ชมการจดัสวนทีใ่หญ่ ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปร ์ให ้
ท่านได ้ชื่นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธุ์ (หากตอ้งการเขา้ชม Frower Dome ค่าตัว๋ยงัไมร่วมท่านละ 520 
บาท) 

 
จากนัน้ นําท่านสู่ ถนนออรช์ารด์  เพื่อชมบรรยากาศและเลอืก ชอ้ปป้ิงสนิคา้นําแฟชัน่ทีห่า้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา

ยา่นการคา้ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในสงิคโปร ์เช่น หา้ง Orchard Centre,หา้ง 313 , หา้งโรบนิสนัเป็นตน้ 
คํ่า อสิระอาหารเยน็บนถนนออรช์ารด์  
 นําท่านสู่ท่าเรอื  Clark Quay  ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วกนิดื่มยามคํ่าคนืของชาวสงิคโปร ์และชาวต่างชาต ิ

และเพื่อการท่องเทีย่วทีส่มบรูณ์แบบของการเทีย่วสงิคโปรท์่านสามารถเลอืก  ล่องเรอืแมน้ํ่าสงิคโปร ์  
(Bump Boat) ชมบรรยากาศในแมน้ํ่าสงิคโปร ์ยามคํ่าคนื ท่านสามารถมองเหน็บรรยากาศรมิแมน้ํ่า
สงิคโปร ์ ยาวจนถงึปากอ่าวมารน่ีา ซึง่ท่านจะมองเหน็แสง สจีากตกึสงูต่าง ๆ รอบเกาะสงิคโปร ์ที่
สงิคโปร ์ตัง้ใจทาํขึ ้นมาเพื่อความสวยงามได ้อยา่งลงตวัและน่าสนใจทีสุ่ด (ไมร่วมอยูใ่นค่าใช ้จา่ยทวัร ์
) หากท่านตอ้งการล่องเรอื ราคาท่านละ 350 บาท จากนัน้พาคณะเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั  

พกั เข้าพกั   ณ CERYLOB HOTEL หรือ เทียบเท่า 
วนัทีส่าม สงิคโปร-์เกาะเซน็โตซ่า-สงิคโปรย์นูิเวอรแ์ซล-รสีอรท์เวริด์เซน็โตซ่า-ยะโฮบาร ู                   (B/--/--) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (4)  
08.00 น. หลงัรบัประทานอาหารเชา้เสรจ็ พาทุกท่านเดนิทางดว้ยรถสู่ เกาะเซน็โตซ่า 

เพลดิเพลนิกบัสวนสนุก แห่งใหมท่ีส่รา้งจากจนิตนาการ สถานที ่และ ตวัละคร ตามแบบฉบบัของโลก
ภาพยนตฮ์อลลวีู๊ด  ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ย เครือ่งเล่น  24 ชนิด จากพืน้ทีร่วมทัง้หมด 7 โซน 
(Movie Theme park)ซึง่ท่านสามารถเลอืกสนุกได ้2 แบบ ดงันี้     (....หากท่านตอ้งตอ้งการพกัผ่อน 
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เดนิเล่นสบายๆ ท่านกเ็ลอืกได ้ตามใจชอบค่ะ...Free & Easy) 

 
เพลดิเพลนิกบัสวนสนุกแห่งใหม ่ UNIVERSAL STUDIO ยนูิเวอรแ์ซลสตูดโิอในรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซ่า 
ซึง่ไดถู้กเนรมติขึน้บนพืน้ทีข่องรสีอรท์เวริด์เซน็โตซ่าอภมิหาโครงการ  1.58 แสนลา้นบาท โดยม ีจดุ
ท่องเทีย่วทีม่มีากถงึ 24 จ ุด ซึง่มถีงึ 18 จดุทีถู่กออกแบบมาเฉพาะสาํหรบัรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซ่า เพื่อให้
ความบนัเทงิกบัทุกคนในครอบครวั ดว้ยเครือ่งเล่นประเภทต่างๆ สวนสนุกแห่งนี้แบ่งออกเป็นโซน  ทีม่ ี
เอกลกัษณ์แตกต่างกนัทีส่รา้งจากจนิตนาการ สถานทีแ่ละ ตวัละครตามแบบฉบบัของโลกภาพยนตร์
ฮอลลวีู๊ดภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ย เครือ่งเล่น 24 ชนิด จากพืน้ทีร่วมทัง้หมด  7 โซน (Movie 
Theme park)  สวนสนุกแห่งนี้ถอืเป็นแห่งแรกทีร่วบรวมทีสุ่ดของเครือ่งเล่นระดบัโลก อาท ิ อาณาจกัร
ของเหล่าบรรดาตวัละครดงัจาก ดรมีเวริค์ แอนิเมชัน่ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลกประกอบดว้ย  ปราสาทฟารฟ์าร์
อะเวย ์ของเชรค็ฮโีรต่วัเขยีวเครือ่งเล่นสุดมนัส ์ในโซนของ มาดากสัการ ์แห่งแรกของโลกโซนไซ-ไฟ
แห่งแรกของโลกและอื่นๆอกีมากมาย 
* Hollywood เป็นศูนยก์ลางแห่งโลกบนัเทงิในรปูแบบโรงละครบรอดเวยพ์รอ้มทัง้รา้นและภตัตาคาร
เรยีงรายไปตลอดถนนทัง้สายเช่นรา้นMel’s Drive in จากเรือ่ง American Graffiti 
* New York บรเิวณนี้ท่านจะไดส้มัผสักลิน่อายของมหานครใหญ่อยา่งนิวยอรก์ทีเ่คยปรากฏใน
ภาพยนตร ์ 
ทุกเรือ่งทีถ่่ายทาํในอเมรกิาพรอ้มนําคุณโลดเล่นไปกบัเอฟ็เฟ็กตข์องภาพยนตร ์ของผูก้ํากบัทีม่ชีื่อเสยีง
สต ีเว่นสปิลเบริก์ 
* Si-Fi City  ท่านจะไดเ้ดนิทางขา้มเวลาสู่โลกแห่งอนาคตทีเ่ตม็ไปดว้ยสิง่อํานวยความสะดวกนานา
ชนิดพบกบัผูม้าเยอืนจากทัว่โลกและนอกโลก พลงังานต่างๆในโลกอนาคตนี้มาจากลม แสงแดด และน้ํา
พรอ้มตะลุยสงครามใตภ้ภิพระหว่างมนุษยแ์ละเหล่าไซลอนไปกบัเครือ่งเล่นแบบแบทเทลิสตาร ์กาแลคต ิ
กาไซลอน ซึง่ถอืเป็นรถไฟเหาะรางคู่ ทีส่งูทีสุ่ดในโลก 
* Ancient Egypt บรเิวณนี้คุณจะตะลงึกบัสิง่ก่อสรา้งของอยีปิตโ์บราณทีต่ัง้ตระหงา่นอยู ่ท่ามกลา
ทะเลทรายในปี  ค.ศ.1930 ท่องไปในยคุสมยัทีสุ่สานฟาโรหเ์พิง่ได ้รบัการคน้พบ ตามรอยนกัโบราณคด ี 
และผจญภยัไปกบัเครือ่งเล่น รเีวนจอ์อฟเดอะมมัมี ่ เดก็ๆสามารถขบัรถจิป๊เขา้ไปในทะเลทรายเพื่อเสาะ
แสวงหาสมบตั ิ
* The Lost World บรเิวณนี้แบ่งเป็นสองธมีดว้ยกนัไดแ้ก่จรูาสคิปารค์ทีอ่งิจากภาพยนตรผ์จญภยัอมตะ
ของสตเีว่สปิลเบริก์คุณจะได ้สนุกไปกบัจรูาสคิปารค์ราปิดส ์ แอดเวนเจอรเ์รอืน้ําตกโฉมใหม ่ล่าสุดทีจ่ะ
พาคุณผจญภยัอยา่งตื่นเตน้ไปในเขตปา่รอ้นที ่ไดโนเสารฟ้ื์นคนืชพีมาอกีครัง้ส่วนธมีวอเตอรเ์วลิด ์ คุณ
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จะได ้พบกบัการแสดงแอก็ชัน่บนเวท ีอนัยิง่ใหญ่ ทีจ่าํลองผนืน้ําและระเบดิไฟดว้ยเอฟ็เฟ็กต ์สุดพเิศษ
น่าตื่นเตน้ เหมอืนกบัทีไ่ดเ้หน็ในภาพยนตรด์งั วอเตอรเ์วลิด์ 
* Far Far Away ทีน่ี่คุ ณจะได ้กา้วไปสู่นครอนัมัง่คัง่ของบรรดาตวัละครในเทพนิยายทีทุ่กคนรูจ้กักนัด ี 
แวะชมบา้นในหนองน้ําของเชรค็ยกัษตวัเขยีวผูโ้ด่งดงัจากภาพยนตรก์ารต์ูนชื่อกอ้งโลกของค่ายดรมี
เวริค์พบกบัปราสาทฟารฟ์ารอ์ะเวยแ์ห่งแรกของโลกพรอ้มทกัทายกบัเชรค็และเจา้หญงิฟิโอนาใน Shrek 
4D Adventureใหค้วามรูส้กึเหมอืนคุณล่องลอยอยูใ่นเมอืงแห่งเทพนิยาย 
* Madagascar ทีน่ี่คุณจะได ้ตื่นตานตื่นใจไปกบัตวัการต์ูนแอนิเมชัน่จากภาพยนตร ์ชื่อดงัของค่ายดรมี
เวริ ์คเรือ่งมาดากสัการ ์ โดยรว่มล่องเรอืไปกบัสีส่หายตวัเอกในเรือ่งคอื Alex…Marty…Melman. และ 
Gloria ทีห่นี ออกจากสวนสตัวน์ิวยอรก์ จนมาเกยหาดทีเ่กาะมาดากสัการ ์และพบกบั King Julien 
หวัหน้าเผ่าลเีมอร ์นกัเตน้เทา้ไฟทีต่อ้งการความช่วยเหลอืมาปราบฟูซ่า ศตัร ูตวัฉกาจ  
**สาหรบัท่านทีต่อ้งการเขา้ยนูิเวอรแ์ซลสตูดโิอท่านสามารถแจง้และจองล่วงหน้าในราคา 1,850 บาท 
ทีพ่นกังานขายของแต่ ละสาขา*** (ตัว๋ม ีจาํนวนจาํกดั)** เนื่องจาก ยนูิเวอร ์แซลจาํก ัดคนเขา้ชมในแต่ 
ละวนั 
**  สาํหรบัท่านใดทีไ่มเ่ขา้สวนสนุกยนูิเวอรเ์ซลสตูดโิอ   ใหท้่านอสิระบนเกาะเซ ็นโตซ่า ท่านสามารถ
ถ่ายรปูกบั  Merlion  ตวัทีใ่หญ่ ทีสุ่ดในสงิคโปรด์ว้ยความส ูง 37 เมตร  ถา้ท่านขึน้ไปบนหอคอยเมอร ์
ไลออน ( The Merlion  Tower)  ราคา  $  8  ท่านจะสามารถชมววิทวิทศัน์ ได ้360 องศาทัว่ทัง้เกาะ
และชายฝ ัง่ตอนใตข้องสงิคโปรห์รอืจะเปลีย่นบรรยากาศนัง่รถไฟลอยฟ้า ( โมโนเรล) ทวัร ์รอบเกาะเซ ็
นโตซ่า ซึง่จะม ี
ทัง้หมด  4  สถานี  เริม่ตน้ทีส่ถานี   Vivo cityจะอยูต่รงเกาะสงิคโปร ์  Waterfront    Imbiah    The 
beach จะอยูบ่นเกาะเซน็โตซ่า  (ถา้ท่านอยากชมบรรยากาศรมิชายหาด ของเกาะเซน็โตซ่าใหท้่าน
เลอืกลง สถานี  The beach  ฟร ี)   หรอืถา้ท่านจะชอ้ปป้ิง   ใหล้งสถานี 
Vivo city  ซึง่เป็นหา้งสรรพสนิคา้แบรนดด์งัมรีา้นคา้รา้นอาหารมากมาย และเป็นศูนย ์รวมเสือ้ผา้แฟชัน่
ของชาวสงิคโปร ์

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนัและเยน็อสิระ บนเกาะเซน็โตซ่า ม ีอาหารใหเ้ลอืกทานไดต้ามอธัยาศยั ทัง้ใน
เกาะเซน็โตซ่า หรอืในฟู้ดคอรท์คาสโิน หรอืภตัตาคารต่าง ๆ ในรสีอรท์เวลิดเ์ซโ็ตซ่า 

19.00 น. สาํหรบัท่านทีต่อ้งการชมความงามของมา่นน้ําทีถู่กถ่ายทอดผ่านน้ําพุ และเสยีงดนตร ีประกอบเป็น
เรือ่งราว เราจะนําท่านชมน้ําพุดนตร ี  Wing of Time  (ไมร่วมอยูใ่นค่าใช ้จา่ยทวัร ์) ราคาท่านละ  250 
บาท  

20.30 น. การแสงจบ พาคณะเขา้สู่โรงแรมทีพ่กั  ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ ระดบัเดียวกนั 
วนัทีส่ ี ่ ยะโฮบาร ู– ตกึแฟดปิโตนสั-โรงงานโชคโกแลต็-ด่านสะเดา-หาดใหญ่                             (B/L/-)                       
06.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนัน้เดนิทางต่อสู่ กรงุกวัลาลมัเปอร ์
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แวะ ถ่ายรปูตกึแฝดปิโตนสั TWIN TOWER  ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศมาเลเซยี 
สงู 452  เมตรจากระดบัเหนือถนนเป็นทีรู่จ้กักนัดวี่าเป็นตกึแฝดทีส่งูทีสุ่ดในโลก
และเป็นตกึระฟ้าทีส่งูเป็นอนัดบั 5 ของโลก อกีทัง้ยงัม ี  Sky bridge ที ่สงูทีสุ่ดใน
โลกเป็นสะพานเชื่อมสองตกึเขา้ดว้ยกนัเป็นจดุในการชมววิทวิทศัศน์ทีย่อดเยีย่ม
ตกึสงู  88 ชัน้ โครงสรา้งภายนอกอาคารประกอบดว้ยกระจกและเหลก็ และการ
ตกแต่งภายในทีไ่ดร้บัแรงบนัดาลใจจากการใหม้าเลเซยีมุง่ไปสู่ อนาคตและแวะช๊
อปป้ิงที ่โรงงานชอ็กโกแลตซึง่เป็นของขึน้ชื่อของประเทศมาเลเซยี   

เทีย่ง   บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 
จากนัน้เดนิทางต่อสู่ หากใหญ่ 

20.20 น. คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
เทีย่ว มาเลเซีย  ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

*** โปรแกรมและเวลา  อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ*** 

 

อตัราค่าบริการ  

ผู้เดินทาง ราคาต่อท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 8,700 บาท 
ราคาเด็ก (อายุ 3-11 ขวบ)  พกักบัผู้ใหญ่อกี2ท่านไม่เสริมเตียง 8,500 บาท 

 

หมายเหตุ :  ราคาทวัร์ท่ีเราเสนอมาน้ี เราคิดจากค่าใชจ่้ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าไกด ์ค่าบริการระหวา่งการ
เดินทาง  และค่าอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง  เพราะเราเนน้คุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นสาํคญั  และเราไม่
อยากใหท้่านเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลงัจากท่ีท่านกลบัมาจากการเท่ียวกบัเราในทุกๆ คร้ัง  เราจึงมีนโยบาย
ในการทาํงานท่ีมีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทาํงาน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถบสัมาเลเซียปรับอากาศ หรือ รถตู ้นาํเท่ียวตลอดการเดินทาง  
- ค่าท่ีพกั  3  คืน ตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว (5 มือ้) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจาํบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดันาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งกรใบเสร็จ 
- ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ (นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน    
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนักาํหนดการเดินทางพร้อม จาํนวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ดาํเนินการสาํรองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7  วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระ

เงิน หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ  ใหถื้อวา่
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั  เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
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หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
- ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ใหก้บันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บั
ทางบริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
 
 

 


