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เท่ียวแบบเจาะลึก สิงคโปร์ 4 วนั 3 คืน 
เท่ียวครบ เกาะเซ็นโตซ่า-มาริน่าเบแซน-เมอร์ไลออ้น-ยา่นไชน่าทาวน์ 

แวะถ่ายรูป ท่ีตึกแฝดปิโตนสั – เมืองใหม่ปุตราจายา่ 
 

ราคาประหยดั สุดคุม้ 
ถามมาทางไลน์น้ี ลดอีก @teawsanooktour  

  

 

 

 

  

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที่                       ราคา 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 (วนัเขา้พรรษา)  

 

5,799 บาท รถบสั 

8,533 บาท รถตู ้

 

10 – 13 สิงหาคม 2561 (วนัแม่) 

12 – 15 ตลุาคม 2561 (วนัสวรรคต ร.9) 

7 – 8  ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 (ปี ใหม่) 

เราถูกกว่า ที ่รวมอาหาร 7 มื้อ // ไม่เรียกเกบ็ทริปจากลูกค้า // กรุ๊ปจอย เร่ิมที ่30-40 ท่าน เป็นรถบัส // มีเสริฟอาหารว่าง 

วนัแรก หาดใหญ-่ยะโฮบาร ู                                                          (B/L/D) 

05.00 น. 

 
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทัวรใ์หก้ารตอ้นรบัทกุท่าน ณ จดุนัดพบ หนา้

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรว์ทิยาเขตหาดใหญ ่เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ยขนสมัภาระของ

ทา่นขึน้รถ จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา จ.สงขลา  
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06.00 น.  น าคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ถงึดา่นจังโหลนมคัคเุทศกน์ าคณะผา่นดา่นไทย 
– มาเลเซยี (เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกในเรือ่งเอกสาร เขา้–ออกทัง้สอง
ประเทศ) น าทา่นเดนิทางตอ่สูด่า่นจังโหลน ประเทศมาเลเซยีประทับตราหนังสอื
เดนิทางและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศมาเลเซยีที ่ 
ดา่นบกูติคาอตีั๊ม กอ่นน าทา่นเดนิทางผา่นเมอืงและรัฐตา่งๆของประเทศมาเลเซยี 
เชน่ จังโหลน อลอสตาร ์จติรา สไุหงปัตตาน ีบตัเตอรเ์วริธ์ ไทผ้งิ อโีปรต์นัหยงมา
ลมิ ซึง่ระหวา่งการเดนิทางทา่นสามารถชมทัศนยีภาพอนัรม่รืน่สองขา้งทางของ
ประเทศมาเลเซยี หรอืจะเลอืกพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั  

อาหารเชา้  บรกิารอาหารเชา้ เป็นไกท่อก พรอ้มขา้วหนยีว + น ้าดืม่ ทา่นละ 1 ชดุ 

 จากนัน้เดนิทาง ตรงสู ่รัฐยะโฮบาร ูมาเลเซยี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ใหท้า่นชม

ทัศนยีภาพสองขา้งทางและรว่มสนุกกบักจิกรรมบนรถกบัทมีงานมคัคเุทศก ์แถม

แวะเทีย่ว ปตุราตราจายา่ PUTRAJAYA เมอืงหลวงใหมข่องมาเลเซยี ทีน่ าเอา

หน่วยงานของราชการมารวมกนัไวท้ีเ่ดยีวกนั ชมมสัยดิสชีมพถูา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ

กบัมสัยดิประจ ารัฐแหง่ใหมท่ าเนยีบรัฐบาล บนัทกึภาพทีส่วยงามดว้ยภมูปิระเทศ

และการกอ่สรา้งแบบสถาปัตยกรรมทีม่ลีกัษณะเฉพาะทีส่วยงามหามลูคา่มไิด ้จน

ไดช้ือ่วา่ "นครอทุยาน นครปญัญาชน" ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ 

    
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร  (3) จากนัน้เดนิทางตอ่... 

สูรั่ฐยะโฮบารหู ์เมอืงใตส้ดุของประเทศมาเลเซยีตดิกับประเทศสงิคโปรซ์ ึง่ประเทศ

มาเลเซยีหมายไวจ้ะเป็นเมอืงการคา้คู่ขนานกับประเทศสงิคโปร ์...จากนัน้น าท่าน

เขา้ทีพ่ัก New Yoke Hotel หรอืเทยีบเทา่พักผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัทีส่อง เมอรไ์ลออ้น-มารนิา่เบยแ์ซนด-์ดวิตีฟ้ร-ีสงิคโปรไ์ฟลเอ-ยา่นไชนา่ทาวน-์
ถนนออชารด์-ทา่เรอื                                                                  (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (4) หลงัอาหารเชา้ 
น าทา่นสูส่งิคโปร ์เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิสนุกสนานกบักจิกรรมตา่ง ๆ และเตรยีม
พบกบัความตืน่ตาตืน่ใจน าทา่นสู ่เมอรไ์ลออ้น ปารค์ น าทา่นผา่นชม ถนนอลิ
ซาเบธวอรค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่บัเมอรไ์ล
ออ้นสญัลกัษณข์องประเทศสงิคโปร ์การออกแบบ The Merlion นีถ้กูผสมผสาน
ระหวา่งความจรงิและต านานซึง่มหีวัเป็นสงิโตและล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่ ใกล ้ๆ  
กนัทา่นจะพบ โรงละคร เอสพลานาด ทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ไมเ่หมอืนใคร 
ภายนอกออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยกัษ์เป็นสถาปัตยกรรมที่
ยิง่ใหญแ่ละสวยงาม และทา่นสามารถถา่ยรปูกบัตกึใหม ่The Marina Bay Sand  
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มารนีา่เบยแ์ซนด ์ซ ึง่เป็นจดุทีส่วยทีส่ดุในการถา่ยรปู จากนัน้น าทกุทา่นสู ่Duty 
Free เพือ่ใหท้า่นเลอืกซือ้น ้าหอมคณุภาพดรีาคาถกู 

 
 

11.00 น. น าทา่นสูส่งิคโปรฟ์ลายเออร ์(Singapore Flyer) ตัง้อยูท่ีอ่า่วมารน่ิาเบย ์(Marina 
Bay) บนชัน้ทีส่ามของหา้งรเีทลเทอรม์นิอล (Retail Terminal) ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้
และรา้นอาหารหลายรา้นบรเิวณสว่นตรงกลางเปิดโลง่รับธรรมชาตแิบบป่าเขยีวชอุม่
ภายในหา้งมโีรงภาพยนตรแ์บบกลางแจง้อยูด่ว้ยสงิคโปรฟ์ลายเออรไ์ดช้ือ่วา่เป็น
ชงิชา้สวรรคท์ีส่งูทีส่ดุในโลกซึง่มคีวามสงูถงึ 165 เมตร เมือ่ขึน้ไปอยูบ่นชงิชา้จะ
สามารถมองเหน็ทัศนยีภาพอนังดงามของถนนคนเดนิรมิฝ่ังแมน่ ้ายาวกวา่ 210 เมตร 
สามารถชมววิของสงิคโปรไ์ดแ้บบพาโนรามาววิ 360องศา ชมอา่วมารน่ิาและววิ
ธรรมชาตแิบบป่าเขยีวชอุม่และกจิกรรมตา่งๆ (ไมร่วมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยทวัร ์) 
ราคาทา่นละ SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท) 

 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง ที ่Maxwell food ยา่นไชนา่
ทาวน ์ ซ ึง่มอีาหารตา่ง ๆ  
ใหท้า่นเลอืกมากมายและน าทา่นสมัผัสสสีนัทกุอยา่งที่
เป็นของจนี  
ชมวัดและพพิธิภัณฑพ์ระเขีย้วแกว้เพือ่สกัการะพระ
บรมสารรีกิธาตภุาย 
ในมสีถปูสรา้งขึน้จากทองค า ตวัอาคารสรา้งตาม
สถาปัตยกรรมสมยั    
ราชวงศถ์งัซึง่เป็นยคุทองของพระพทุธศาสนา 
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บา่ย จากนัน้น าทา่นชม แหลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่า่สดุบนเกาะสงิคโปรก์ารเ์ดน้บาย
เดอะเบย ์ “ GARDEN BY THE BAY ” ( โซนนอกไมม่คีา่ใชจ้า่ย )ใหท้า่นไดช้ม
การจัดสวนทีใ่หญท่ีส่ดุบนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกบัตน้ไมน้านาพันธุ ์

 
 

เย็น น าทา่นสูถ่นนออรช์ารด์ เพือ่ชมบรรยากาศและเลอืกชอ็ปป้ิงสนิคา้น าแฟชัน่ที่
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า ยา่นการคา้ทีโ่ดง่ดงัทีส่ดุในสงิคโปร ์เชน่ Orchard Centre , 
Robinson เป็นตน้ และ อสิระอาหารเย็น บนถนนออรช์ารด์ 
 

ค า่ น าทา่นสูท่า่เรอื Clark Quay ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วกนิดืม่ยามค า่คนืของชาว
สงิคโปรแ์ละชาวตา่งชาต ิและเพือ่การทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์แบบของการเทีย่ว
สงิคโปรท์า่นสามารถเลอืก ลอ่งเรอืแมน่ า้สงิคโปร ์(Bump Boat) ชมบรรยากาศ
ในแมน่ ้าสงิคโปรย์ามค า่คนื  ทา่นสามารถมองเห็นบรรยากาศรมิแมน่ ้าสงิคโปรย์าว
จนถงึปากอา่วมารน่ีาซึง่ทา่นจะมองเห็นแสง ส ีจากตกึสงูตา่งๆ รอบเกาะสงิคโปร ์
(ไม ่รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยทวัร ์) ราคาทา่นละ SG $ 28 /ประมาณ 700 บาท 
**ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบั....เขา้สูท่ีพ่กั New Yoke Hotel หรอื
เทยีบเทา่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

วนัทีส่าม สงิคโปร-์เกาะเซ็นโตซา่-ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ                           (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (5) หลงัอาหารน าทา่นสูส่งิคโปร ์
เพือ่ใหท้า่นเพลดิเพลนิสนุกสนานกบักจิกรรมตา่งๆ บนเกาะเซน็โตซา่เกาะมหาสนุก 
รวบรวมความบนัเทงิตา่งๆ ไวม้ากมาย 
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10.00 น.  เพลดิเพลนิกบัสวนสนุก แหง่ใหม ่UNIVERSAL STUDIO ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ
ในรสีอรท์เวลิด ์เซน็โตซา่ซึง่ไดถ้กูเนรมติขึน้บนพืน้ทีข่องรสีอรท์เวริด์เซน็โตซา่ โดย
มจีดุทอ่งเทีย่วทีม่มีากถงึ 24 จดุ เซน็โตซา่ใหค้วามบนัเทงิกบัทกุคนในครอบครวั 
ดว้ยเครือ่งเลน่ประเภทตา่ง ๆ สวนสนุกแหง่นี ้แบง่ออกเป็นโซน ทีม่เีอกลกัษณ์
แตกตา่งกนัทีส่รา้งจากจนิตนาการ สถานทีแ่ละตวัละครตามแบบฉบบัของโลก
ภาพยนตฮ์อลลวีูด๊ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยเครือ่งเลน่ 24 ชนดิ จากพืน้ทีร่วม
ทัง้หมด 7 โซน (Movie Theme park) สวนสนุกแหง่นีถ้อืเป็นแหง่แรกทีร่วบรวม
ทีส่ดุของเครือ่งเลน่ระดบัโลก อาท ิอาณาจกัรของเหลาบรรดาตวัละครดงัจากดรมี
เวริค์ แอนเิมชนั ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกประกอบดว้ย ปราสาท ฟาร ์ฟาร ์อะเวย ์ของ 
เชร็ค ฮโีร ่ตวัเขยีว เครือ่งเลน่สดุมนัสใ์นโซนของมาดากสัการ ์แหง่แรกของโลก
โซนไซ-ไฟแหง่แรกของโลกและอืน่ๆอกีมากมาย 
 

 
 

1. Hollywood  โซนแรกทีค่ณุจะไดพ้บกับความหรรษาก็คอื โซน Hollywood 
โซนนี้จะรวบรวมความบันเทงิ เสมือนเราอยู่บนถนน Hollywood เป็น
ศนูยก์ลางแหง่โลกบนัเทงิในรปูแบบโรงละครบรอดเวย ์ความน่าสนใจบรเิวณ
นี้ก็จะเป็นการแสดงดนตรขีอง Monster Rock , Daddy O's , Mel' Dinettes 
รวมถงึเป็นโซนทีม่รีา้นคา้ต่างๆมากมายและตน้ปาลม์ทีเ่รยีงราย ถอืไดว้่าทีน่ี่
เป็นจุดรวมสนิคา้ที่ระลกึจากทุกโซนกันตัง้แต่ทางเขา้เลยทเีดยีว พรอ้มทัง้
รา้นและภัตตาคารเรยีงรายไปตลอดถนนทัง้สาย เชน่ รา้น Mel’s Drive in 
จากเรือ่ง American Graffiti 
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 2. New York  บรเิวณนีท้า่นจะไดส้มัผัสกลิน่อายของมหานครใหญอ่ยา่ง
นวิยอรก์ทีเ่คยปรากฏในภาพยนตร ์ทกุเรือ่งทีถ่า่ยท าในอเมรกิาพรอ้มน าคณุ
โลดเลน่ไปกบัเอ็ฟเฟ็กตข์องภาพยนตรข์องผูก้ ากบัทีม่ชี ือ่เสยีง สตเีวน่ สปิ
ลเบริก์ 

 
3. Si-Fi City  ท่านจะไดเ้ดนิทางขา้มเวลาสูโ่ลกแหง่อนาคตทีเ่ต็มไปดว้ยสิง่

อ านวยความสะดวกนานาชนิดพบกับผูม้าเยือนจากทั่วโลกและนอกโลก 
พลังงานต่างๆในโลกอนาคตนี้มาจากลม แสงแดด และน ้า พรอ้มตะลุย
สงครามใตพ้ภิพระหว่างมนุษยแ์ละเหล่าไซลอนไปกับเครือ่งเล่นแบบแบท
เทลิ สตาร ์กาแลคตกิา ไซลอน ซึง่ถอืเป็นรถไฟเหาะรางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก 

 
4.  Ancient Egypt บรเิวณนีค้ณุจะตะลงึกบัสิง่กอ่สรา้งของอยีปิตโ์บราณทีต่ัง้

ตระหง่านอยูท่า่มกลางทะเลทรายในปี ค.ศ.1930 ทอ่งไปในยคุสมยัทีส่สุาน
ฟาโรหเ์พิง่ไดร้บัการคน้พบ ตามรอยนักโบราณคด ีและผจญภยัไปกับเครือ่ง
เลน่ร ีเวนจ ์ออฟ เดอะ มมัมี ่เด็ก ๆ สามารถขบัรถจิ๊ปเขา้ไปในทะเลทรายเพือ่
เสาะแสวงหาสมบตั ิ

 
 
 

5. The Lost World บรเิวณนีแ้บง่เป็นสองธมีดว้ยกนัไดแ้ก ่จรูาสคิปารค์ทีอ่งิจาก
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ภาพยนตรผ์จญภยัอมตะของสตเีวน่ สปีลเบริก์ คณุจะไดส้นุกไปกบัจรูาสคิปาร์
คราปิดสแ์อดเวนเจอรเ์รอืน ้าตกโฉมใหมล่า่สดุทีจ่ะพาคณุผจญภยัอยา่ง
ตืน่เตน้ไปในเขตป่ารอ้นทีไ่ดโนเสารฟ้ื์นคนืชพีมาอกีครัง้ สว่นธมีวอเตอรเ์วลิด์
คณุจะไดพ้บกบัการแสดงแอก็ชัน่บนเวท ีอนัยิง่ใหญท่ีจ่ าลองผนืน ้าและระเบดิ
ไฟดว้ยเอ็ฟเฟ็กตส์ดุพเิศษน่าตืน่เตน้เหมอืนกบัทีไ่ดเ้หน็ในภาพยนตรด์งั วอ
เตอรเ์วลิด ์

 

 
 

6. Far Far Away ทีน่ีค่ณุจะไดก้าวไปสูน่ครอนัมัง่คัง่ของบรรดาตวัละครในเทพ
นยิายทีท่กุคนรูจ้กักนัด ีแวะชมบา้นในหนองน ้าของเชร็คยักษ์ตวัเขยีวผูโ้ดง่ดงั
จากภาพยนตรก์ารต์นูชือ่ดงักอ้งโลกของคา่ยดรมีเวริค์ พบกบัปราสาท ฟาร ์
ฟาร ์อะเวย ์แหง่แรกของโลกพรอ้มทักทายกบัเชร็คและเจา้หญงิฟิโอนาใน 
Shrek 4D Adventure ใหค้วามรูส้กึเหมอืนคณุลอ่งลอยอยูใ่นเมอืงแหง่เทพ
นยิาย ขอแนะน า...เครือ่งเลน่เปิดใหม ่ฮอลาสอ์ามโิกส ์ชกัดาบของเจา้
ออกมา! กระโดดขึน้รถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรก
ในโลก และเขา้รว่มกบัเจา้แมวเหมยีว Puss และ Kitty ในการผจญภัยทีน่่า
ตืน่เตน้ ตา้นแรงโนม้ถว่งกลางอากาศบนยอดตน้ถัว่เขยีวยกัษ์เพือ่ตามหาหา่น
ทีอ่อกไขท่องค าอนัล ้าคา่  
 

 
 
 

7. Madagascar  เป็นโซนทีย่กตวัการต์นูเรือ่งโปรดของใครหลายคนมาไวท้ีน่ี่
ดว้ยเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นไฮไลทอ์ยา่ง Madagascar a Crate Adventure ซึง่เป็น
เรอืเดนิสมทุรขนาดใหญแ่ละทีน่ีค่ณุจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจไปกบัตวัการต์นูแอนิ
เมชัน่จากภาพยนตรช์ือ่ดงัของคา่ยดรมีเวริค์เรือ่งมาดากสัการ ์โดยรว่มลอง
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เรอืไปกบัสีส่หายตวัเอกในเรือ่งคอื Alex…Marty…Melman. และ Gloria ที่
หนอีอกจากสวนสตัวน์วิยอรก์ จนมาเกยหาดทีเ่กาะมาดากสัการ ์และพบกบั 
King Julien หวัหนา้เผาลเีมอร ์นักเตน้เทา้ไฟ 

 
**ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอทา่นสามารถแจง้และจอง

ลว่งหนา้ใน 
ราคาผูใ้หญ ่1,800 บาท ราคาเด็ก 1,400 บาท 
เนือ่งจาก ยนูเิวอรแ์ซลจ ากดัคนเขา้ชมในแตล่ะวัน 

 ** ส าหรับทา่นใดทีไ่มเ่ขา้สวนสนุกยนูเิวอรเ์ซลสตดูโิอใหท้า่นอสิระบนเกาะเซน็โต
ซา่ ทา่นสามารถถา่ยรปูกบั Merlion ตวัทีใ่หญท่ีส่ดุในสงิคโปรด์ว้ยความสงู 37 เมตร 
และทา่นสามารถขึน้ไปบนหอคอยเมอรไ์ลออน (The Merlion Tower)  เพือ่ชมววิ
ทวิทศันไ์ด ้360 องศาทั่วทัง้เกาะและชายฝ่ังตอนใตข้องสงิคโปรห์รอืจะเปลีย่น
บรรยากาศน่ังรถไฟลอยฟ้า (โมโนเรล) ทวัรร์อบเกาะเซน็โตซา่ 

 
(ถา้ท่านอยากชมบรรยากาศรมิชายหาดของเกาะเซ็นโตซา่ใหท้่านเลอืกลงสถาน ี
The beach ฟร ี) หรอืถา้ท่านจะชอ้ปป้ิงใหล้งสถานี Vivo city ซึง่เป็น
หา้งสรรพสนิคา้แบรนดด์ังทีม่รีา้นคา้และรา้นอาหารมากมายขากลับจาก Vivo city 
มาสูเ่กาะเซน็โตซา่จะตอ้งจา่ยคา่ตัว๋ ทา่นละ $ 4 
หากมเีวลาอสิระในรสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ท่านจะไดพ้บกับ ถนนคนเดนิแห่งความ
บนัเทงิ เฟสทฟีวอลค์  
สนุกกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมายและเยีย่มชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว 
CROCKFORD TOWER  และท่านจะไดพ้บกับเดอะซเีคร็ดการเ์ดนทส์วนสาธารณะ
รายลอ้มไปดว้ยก าแพงน ้าเพลดิเพลนิกับการเยี่ยม ชม คาสโินแห่งแรกของ
ประเทศสงิคโปร ์( ท่านสภุาพบรุุษสวมเสือ้มปีกสวมรองเทา้หุม้สน้ท่านสภุาพสตร ี
แตง่กายแบบสากลนยิมเด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี หา้มเขา้ ) หรอืท่านสามารถเลอืกเขา้
ชม Aquarium เปิดใหมใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marine Life Park คอืพพิธิภัณฑส์ตัว์
น ้าในชือ่ S.E.A. Aquarium จัดอันดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชยี
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ตะวันออกเฉียงใตถ้กูออกแบบใหเ้ป็นอโุมงคใ์ตน้ ้าเพลดิพลนิเต็มทีก่ับบรรยากาศใต ้
ทะเลทีส่วยงาม (ไมร่วมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายทวัร ์) ราคาทา่นละ SG $ 34 / 
ประมาณ 850 บาท 

 
 

เทีย่ง-เย็น รบัประทานอาหารกลางวนัและเย็นอสิระ บนเกาะเซ็นโตซา่ มอีาหารใหเ้ลอืก
ทานไดต้ามอัธยาศัยทัง้ในเกาะเซ็นโตซ่าหรือในฟู๊ ดคอร์ทคาสโินหรือภัตตาคาร
ตา่งๆ ในรสีอรท์เวลิด์เซน็โตซา่ 
**ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบั....เขา้สูท่ีพ่กั New Yoke Hotel หรอื
เทยีบเทา่พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ ี ่ ยะโฮบารหู-์ตกึแฝด-หาดใหญ ่                                              (B/-/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต์  ณ  หอ้งอาหารของ
โรงแรมทีพ่ัก  (6)       
 จากนัน้นาทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทยระหวา่งทาง
แวะถา่ยรปูตกึแฝด      TWIN TOWER  ซึง่เป็น
สญัลกัษณข์องประเทศมาเลเซยีป็นตกึสงู 88 ชัน้มคีวาม
สงู 452  เมตร เป็นทีรู่จ้ักกนัดวีา่เป็นตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุใน
โลกและเป็นตกึระฟ้าทีส่งูเป็นอนัดบั 5  ของโลก อกีทัง้ยงั
ม ีSkybridge ทีส่งูทีส่ดุในโลกเป็นสะพานเชือ่มสองตกึ
เขา้ดว้ยกนัซึง่เป็นจดุชมววิทีย่อดเยีย่ม 
 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (7) 

ค า่ ถงึด่านสะเดาผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย เดนิทางถงึหาดใหญ่
โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 

เทีย่ว สงิคโปร ์มาเลเซยี ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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**เท่ียวสนุกทวัร์ ... ไม่ไดร้วมค่าอาหารบางม้ือไวใ้นค่าทวัร์ดว้ยเหตุผลหน่ึงในวธีิท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวไดซึ้มซบัวฒันธรรมและความ
เป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ินในประเทศนั้นๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ส่ิงนั้นก็คือการไดล้ิ้มลองอาหารสธรรมชาติดั้งเดิมตามแบบฉบบัของ
คนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงในบางม้ือตามความเหมาะสมโดยมีไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลในการซ้ืออาหารอยา่งใกลชิ้ด** 

อตัราค่าบริการ 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
บุคคลที่ 3 ของห้อง 
(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

รถบัส 5,799.- 
รถตู้ 8,533.- 

4,800.- 
7,999.- 

2,500.- 
2,500.- 

ต้องอ่าน ก่อนจองนะครับ 
1.ราคาน้ี เป็นทวัร์จอย เราคิดราคาจากผูเ้ดินทาง ผูใ้หญ่ครบ 30 ท่าน  หรือ กรณีปรับเป็นรถตู ้ราคาคิดจาก 8-10 ท่านต่อ 1 รถตู ้หากมีคนจองมา
ไม่ครบตามก าหนด ราคาและโปรแกรมทวัร์อาจจะเปล่ียนแปลง 
2.เม่ือตกลงจองแลว้ ไดรั้บใบจองและโอนเงินมดัจ ามาแลว้ ลูกคา้ไม่สามารถ ยกเลิก หรือ ขอเงินคืนไดทุ้กรณี และ ตอ้งช าระเงินส่วนท่ีเหลือ
ทั้งหมดตามราคาท่ีซ้ือมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ  คณะเดินทาง 30 ท่าน  (20 ฟรี 1) 
 

Note : วธีิการเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์ไปท่องเท่ียวประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
1.  บริษทัทวัร์นั้นมีการจดทะเบียนหรือเปล่า (ตอ้งจดทะเบียนเป็นต่างประเทศ) 
2.  อาหารในรายการทวัร์มีก่ีม้ือ ท่านลองค านวณเองดูวา่หากท่านตอ้งไปจ่ายเพ่ิม มีอะรัยบา้ง 
3. โรงแรมท่ีพกั ระดบัไหน? อยูย่า่นไหน?  
4.  ระหวา่งการเดินทางมีแจกอะไรเพ่ิมหรือเปล่า เช่น ขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม ฯลฯ  
5.  มีไกดไ์ทย 1 ท่าน และ สต๊าฟ 1 ท่าน มี ไกดม์าเลเซีย และคนขบัอีก 2 ท่านหรือเปล่า ?  
6.  โปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ ทุกบริษทัจะเหมือนกนั แหล่งท่องเท่ียวเท่ากนั เสน้ทางเดียวกนั  
7.  รายการค่าเขา้ชม ใหท่้านคิดใหล้ะเอียดวา่หากทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชมเอาไว ้หากท่านตอ้งไปจ่ายเพ่ิมหนา้งานราคาจะเท่าไร และหาก

รวมไปแลว้จะถูกกวา่หรือเปล่า?  
8.  ราคา (ใหท่้านคิดเป็นประเดน็หลงัๆ เน่ืองจากการไปเท่ียวหากท่านตั้งงบไวแ้ลว้ กใ็หดู้ราคาตามงบประมาณ แลว้ท่านจะไดบ้ริการ

ท่ีไม่มีการตดัรายละเอียดต่างๆออกไป ดว้ยเหตุผลดา้นราคา) 



 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 
 
หมายเหตุ   
ราคาทวัร์ท่ีทางบริษทัเสนอในขา้งตน้ คิดจากค่าใชจ่้ายจริง เช่น ค่ารถ,ค่าท่ีพกั,ค่าอาหาร,ค่าไกด,์ค่าบริการระหวา่งการเดินทาง
และอ่ืนๆ ท่ีเนน้คุณภาพของการบริการเพื่อความประทบัใจของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ีทางบริษทัไม่มีความประสงค์ให้ลูกคา้
เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อทีมงาน หลงัจากกลบัจากการเท่ียวกบัทางบริษทัในทุกๆคร้ัง ดงันั้นจึงมีนโยบายในการท างานท่ีมี
คุณภาพในทุกขั้นตอน 
 
 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม 

- ค่ารถบสัปรับอากาศมาเลเซีย น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
- ค่าท่ีพกั 3 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (7 ม้ือ) + อาหารวา่งขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม วนัละ 1 รอบ 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิเช่น ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ท่ีเรียกสั่งเอง เป็นตน้  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าเขา้ชมสิงคโปร์ยนิูเวอร์แซล 
- ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ ( นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว ) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง (พาสสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
- ค่าอาหารบา้งม้ือ ท่ียงัไม่มีในโปรแกรมทวัร์ 
- ค่าเขา้ชม บา้งรายการท่ี ไม่มีในรายการทวัร์ 
 

 

 


