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(ไม่ต้องจ่ายเพิม่ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซล เพราะเรารวมในโปรแกรมทัวร์แล้ว และท่านจะไม่เสียความรู้สึก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดินทำง 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 58 ตรงช่วงวนัหยดุเทศกำลปีใหม่ 

วนัแรก กรุงเทพฯ – มาเลเซีย - ปุตราจาย่า – เกน็ติง้ไฮแลนด์                                                                           (-/L/D) 
04.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์ E สายการบินแอร์เอเชีย เจา้หนา้ท่ี

ของบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

07.05 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เทีย่วบินที่ FD 311 

10.15 น. เดินทางถึง สนามบินกวัลาลมัเปอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ ร้านภตัตาคาร (1)    

13.30 น. จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจายา่ จากนั้นน าท่าน ชม  “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” 

ซ่ึงเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของ

ประเทศมาเลเซีย  น าท่านชมส านักนายกรัฐมนตรี(ท่านดร.

มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพูซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่มากมายใน

ของมสัยิดตกแต่งอยา่งงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ 

ผ่านบ้านพกัของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซ่ึงตั้ งอยู่บนยอดเขากลาง
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ทะเลสาบท่ีสวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

14.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถาน
คาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขาสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต น าท่าน
สู่ เก้นติ้งไฮแลนด์ โดยการนัง่กระเชา้ลอยฟ้า ท่ีสถานี SKY WAY นัง่
กระเช้าข้ามภูเขาท่ียาวท่ีสุดในเอเชีย เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ปลอดภยั 

รวดเร็ว ซ่ึงท่านจะไดช้มวิวทิวทศัน์ของมุมสูงท่ีสวยงาม ผ่านภูเขาและทิวไมท่ี้ท่าน
ตอ้งประทบัใจ จ 

พกั พกั FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่า ระดบั 3 ดาว บนยอดเขาเกน็ติง้ 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่าแบบบุพเฟ่ต ์ณ ภตัตาคาร  (2) 

 อิสระให้ท่านได้พกัผ่อน หรือเลือกบนัทึกภาพความประทบัใจ หรือสนุกสนานและเพลิดเพลินกับ
เคร่ืองเล่นต่าง ๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจง้ (ค่าเคร่ืองเล่น ไม่รวมในอัตราค่าบริการ) อาทิเช่น ซีมู
เลเตอร์ ล่องแก่งชมสัตวโ์ลกลา้นปี ตะลุยอวกาศ แข่งขนัรถโกลคาร์ท เป็นตน้ หรือเชิญหาความส าราญ 
เส่ียงโชคในสถานคาสิโนระดบัชาติ  

 
 
 
 

อสิระเวลา ให้ท่านได้เลอืกไป นับถอยหลงัเข้าปีใหม่ หรือชมบรรยากาศเทศกาลปีใหม่  
ให้ท่านได้นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ 2015 / ไม่มีบริการจากทางทวัร์  

วนัทีส่อง เก้นติง้ไฮแลนด์ - ชมกรุงกวัลาลมัเปอร์ – ยะโฮร์บารู                                                                  (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ (3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น. 
 

ลงจากเก็นต้ิงจากนั้นเดินทางสู่ตวั กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย น าท่านชมเมือง
กวัลาลมัเปอร์ ชม ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก Petronas, ตึก KL TOWER ท่ีมีความสูงเป็นอนัดบั 4ใน
บรรดาหอสูงส่ือสารในโลก ซ่ึงใชเ้ป็นท่ีถ่ายทอดเสียงส าหรับ วทิยแุละโทรทศัน์ (ไม่ไดข้ึ้นดา้นบน) น า
ท่านเลือกซ้ือของฝากสินคา้ข้ึนช่ือของมาเลเซีย เลือกซ้ือช็อคโกแลต และเยีย่มชมร้านดิวต้ีฟรี    

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ  ภตัตราคาร  (4) 
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บ่าย 
 

จากนั้นน าท่านผ่านชมตึกรัฐสภา และบนัทึกภาพความประทบัใจท่ี จัตุรัส
เมอร์เดก้า สถานท่ีฉลองเอกราชหลงัจากท่ีองักฤษเคยปกครองมาเลเซียมา
ยาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซ่ึงปัจจุบนั
ไดใ้ช้เป็นท่ีท าการของศาลสูงและยงัไดช่ื้อวา่เป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของมาเลเซียดว้ย ชมอดีตเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก Union Jack สูงถึง 100 เมตรขององักฤษซ่ึงไดล้ดลง
และชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซียข้ึนแทน ในวนัฉลองเอกราช 31 สิงหาคม ค.ศ.1957 และชม พระราชวัง
สุลต่าน อสีตาน่า ไนการ่า ถ่ายรูปดา้นหนา้กบัพระราชวงัของสุลต่านมาเลเซีย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ 
รัฐยะโฮร์บารู เมืองชายแดนของมาเลเซีย ท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัสิงคโปร์   

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร(5)   

พกั พกั SALESA JOHOR BARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดบั 3 ดาว / ยะโฮร์บารู  

วนัทีส่าม ชมเมืองยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – มาริน่า เบย์ แซนด์ – โชว์น า้พ ุ            (B/-/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ (6) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
07.00 น.  จากนั้ นน าท่านเดินทางเข้า สู่ประเทศสิงคโปร์  สมควรแก่เวลาน าท่านสัมผสัความอลังการได้

เพลิดเพลินกบั Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza กบัเคร่ืองเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น  
1.     Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการผจญภยั

ในโลกจูลาสิคพาร์ค และ water world,  
2.       Zone Far Far Away สัมผสัโลกการ์ตูนวอลท ์ดิสนีย ์

เหล่าการ์ตูนดงัจากเทพนิยายอนัโด่งดงัทัว่โลก, 
3. Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน สัมผสัตวัการ์ตูนผา่นบรรยากาศดินแดน

มหศัจรรยเ์กาะแอฟริกาใตพ้ร้อมกบั เหล่าตวัการ์ตูนดงั, 
4. Zone Hollywood ชมการแสดงอนัต่ืนตา ราวกบัท่านไดส้ัมผสั บรรยากาศเหมือนจริง, 
5. Zone NewYork  ต่ืนตาต่ืนใจกบัสเปเช่ียลเอฟเฟคท่ีเหมือนจริงกบั พายุเฮอริเคนท่ีพดั   

กระหน ่า นิวยอรคซิ์ต้ี 
6. Zone Sci-fi city ต่ืนตาต่ืนใจกบั BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลงัการาง

คู่ท่ีสูงท่ีสุดของโลก, 
7. Zone Ancient Egyptรีเวนจ์ออฟเดอะมมัม่ีร่วมต่ืนเตน้ กบัการผจญภยักองทพัมมัม่ี 

ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากน้ียงัมีบรรดาเหล่าตวัการ์ตูนดงัๆ ของค่ายยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอส์ใหท้่าน ไดถ่้ายรูปร่วมกบัเหล่าตวัการ์ตูนเป็นท่ีระลึก 
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                                       ***บริการขนม+น า้ ผลไม้** 

มือ้เทีย่ง ให้ท่านรับประทานได้ตามอสิระ  (เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วสม)  
อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวนั  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)  

บ่าย ให้ทุกท่านสนุกต่อกบัเคร่ืองเล่น จนถึงเวลาที่เจ้าหน้าทีนั่ดเจอกนัที ่ณ จุดนัดพบ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (7) 
19.00 น. จากนั้นน าท่านพบกบัเมกกะโปรเจกต ์  มาริน่า เบย์ แซนด์ ล่าสุดท่ีรัฐบาล

สิงคโปร์ไดพ้ฒันาร่วมกบั ลาสเวกสัแซนด ์ ดอร์เปอร์เรชัน่เพื่อเนรมิตอ่าว
มาริน่าใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวใหม่..โดยเอาโรงแรม ท่ีมีห้องพกัสุดหรู กวา่ 
2,560 หอ้ง , คาสิโนท่ีใหญ่เป็นอนัดบั สองของโลก สามารถจุคนไดร้าว 

15,000 คน มีโตะ๊เกมส์ต่างๆ 500 โตะ๊ ตู ้สล็อต 1,500 ตู ้ หา้งสรรพสินคา้ท่ีรวมแบรนดจ์ากทัว่โลก โรง
ละคร และศูนยก์ารประชุมมาไวด้ว้ยกนัภายใตอ้าคารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกองไพ ่ 3 กอง และมีเรือขนาด
ใหญ่วางซอ้นดา้นบนอีกชั้นหน่ึง....หรือ ท่านอยากชมววิรอบๆ อ่าวมาริน่า... ท่านสามารถข้ึนมาชมววิท่ี 
สวนลอยฟ้า ช้ัน 57 ( SKY PARK) (SKY PARK …ไม่รวมค่าเข้าชม ท่านละ 25 SGD) 

พกั เข้าพกั ณ  FURAMA CITYCENTRE  หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว (UPGRADE) 
วนัทีส่ี่ ชมเมืองสิงค์โปร์ -ช้อปป้ิง – กรุงเทพฯ                                                                                    (B/L/-) 
06.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ณ (8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.00 น. จากนั้นน าท่าน ชมเมืองสิงคโปร์ ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกาและ ศาลาวา่การเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค์  ซ่ึงเป็นจุดชมววิริม
แม่น ้าสิงคโปร์  ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของ
ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าว
มาริน่า มีทศันียภาพท่ีสายงาม โดยมีฉากดา้นหลงัเป็นโรงละครเอสเพลน

นาท  ซ่ึงโดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสร้างคลา้ยหนามทุเรียน   
เทีย่ง  บริการอาหารเท่ียง (9) ณ ร้านอาหาร 

13.00 น. จากนั้นให้น าท่านอิสระช๊อปป้ิงบน ถนนออชาร์ด น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ยา่นการคา้ถนนออร์ชาร์ดอนั
โด่งดัง อิสระกับการเลือกซ้ือสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นห้าง  Center Point ,Orchard Center , 
Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินคา้แบรนเนมช่ือดงั  
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อตัราค่าบริการ   
รายละเอยีด/จ านวนผู้เดนิทาง ราคา/ท่าน 

ผู้เดินทาง ผู้ใหญ่  30 ท่าน  22,500.- 

ผู้เดินทางเด็ก 3-11 ขวบท่าน 

 (ไม่มีเตียง ให้พกักบัผู้ใหญ่) 

21,400.- 

 

14.30 น. จนได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.10 น ออกเดินทางสู่ดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเซีย เที่ยวบินที ่FD 355 

18.35 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เทีย่ว สิงคโปร์ มาเลเซีย ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

Note : วิธีการเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์ไปท่องเท่ียวประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
1.  บริษทัทวัร์นั้นมีการจดทะเบียนหรือเปล่า (ตอ้งจดทะเบียนเป็นต่างประเทศ) 
2.  อาหารในรายการทวัร์มีก่ีม้ือ ท่านลองค านวณเองดูวา่หากท่านตอ้งไปจ่ายเพิ่ง 150 บาท ต่อม้ือท่านจะทานอ่ิมหรือเปล่า ?  

(ทวัร์จะคิด150 บาท ต่อท่าน)  
3.  ทวัร์ท่ีพกับนเก็นต้ิง หากในรายการทวัร์รวมอาหารค่าบุฟเฟ่ตท่ี์โรงแรมบนเก็นต้ิงราคาจะแพงกวา่แต่ท่านจะไดข้ึ้นเก็น

ต้ิงเร็ว และอาหารมีใหเ้ลือกมากมาย และหลากหลาย ไม่ตอ้งกลวัวา่อาหารจะไม่พอ (ซ้ือหนา้ห้องอาหารราคาอาหารค่า 
550 บาทต่อท่าน) 

4. โรงแรมท่ีพกั ระดบัไหน? อยูย่า่นไหน?  
5.  ระหวา่งการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่า เช่น ขนม น ้าาหวาน น ้าด่ืม ฯลฯ  
6.  มีไกดไ์ทย 1 ท่าน และ สตา๊ฟ 1 ท่าน มี ไกดม์าเลเซีย และคนขบัอีก 2 ท่านหรือเปล่า ?  
7.  โปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ ทุกบริษทัจะเหมือนกนั แหล่งท่องเท่ียวเท่ากนั เส้นทางเดียวกนั  
8.  รายการค่าเขา้ชม ใหท้่านคิดใหล้ะเอียดวา่หากทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชมเอาไว ้หากท่านตอ้งไปจ่ายเพิ่มหนา้งานราคาจะเท่าไร 

และหากรวมไปแลว้จะถูกกวา่หรือเปล่า?  
9.  ราคา (ใหท้่านคิดเป็นประเด็นหลงัๆ เน่ืองจากการไปเท่ียวหากท่านตั้งงบไวแ้ลว้ ก็ใหดู้ราคาตามงบประมาณ แลว้ท่านจะ

ไดบ้ริการท่ีไม่มีการตดัรายละเอียดต่างๆออกไป ดว้ยเหตุผลดา้นราคา) 



 

 

 

 

6 

 

 

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

อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่ารถบสัมาเลเซียปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่าท่ีพกั  3  คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าตัว๊เคร่ืองบิน ดอนเมือง-KL/สิงคโปร์-ดอนเมือง 

 ค่าเข้าชมสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 
 ค่าอาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการน าเที่ยว (9 มือ้) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่าเจ้าหน้าทีม่ัคคุเทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
 ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 ฟรี   คู่มือการเดินทาง ท่องเที่ยว ณ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย  ท่านละ 1 ชุด 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 
หมายเหตุ   

- บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั การจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของ ทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจ็บป่วย การถูกท าร้ายการสูญ
หาย ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ แกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์ 
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- บริษทัไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทาง บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 
 


