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ความพเิศษของโปรแกรมทวัรน้ี์ 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์   - มะละกา                                                                        (--/--/D)       
13.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์ สายการบินรอยลัจอร์แดเน่ียน (RJ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

คอยบริการต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระตลอดการเดินทาง 
15.25 น. เหินฟ้าสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเคร่ืองบินของสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน เที่ยวบินที่ RJ 180 
18.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบงั หวัหน้าทวัร์น าทา่นผา่นการตรวจเชคเอกสารเข้าเมือง 

จากนัน้มคัคเุทศก์ท้องถ่ินรอรับทา่นเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสูใ่จ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ KLCC  

สายการบิน : โดยสายการบิน สายการบินรอยลัจอร์แดเนียน (RJ) 
จุดเด่นของทวัร์ :เทีย่วกวัลาลมัเปอร์ / เทีย่วมะละกา / เทีย่วยะโฮว์ / เทีย่วสิงคโปร์ 
สวนสนุก :  ตลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดนมหาสนุก UNIVERSAL STUDIO ตลุยสวนสนุกแห่งใหม่ล่าสุด 
LEGO LAND  
โรงแรม :     พกัโรงแรมดี 4+5 ดาว  
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จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่เมืองมะละกา เมืองมรดกโลก  
(จากกวัลาลมัเปอร์ – มะละกาใช้เวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม LEGAZY HOTEL MELAKA หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สอง ซิตีท้ัวร์มะละกา – สวนสนุก LEGO LAND – ยะโฮว์บารู                                                (B/--/D)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
08.00 น. หลงัอาหารเช้า น าทา่นเที่ยว ชมเมืองมะละกา  เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแหง่ประวตัิศาสตร์ เที่ยวชม

ยา่นจตัรัุสดชัช์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซา่เรือรบโบราณ ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา 
จากนัน้น าทา่นเดินชม ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตกีุส และชมวดัจีนท่ีเก่าแก่ที่สดุในมาเลเซีย วดั CHENG HOON 
TENG และผา่นชมมสัยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา  
จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองยะโฮว์บารู เดินทางถึงเมือง ยะโฮว์บารู จากนัน้เวลาที่รอคอยก็มาถึง น าทา่นเดินทาง
สู ่สวนสนกุแหง่ใหมล่า่สดุของมาเลเซีย LEGO LAND อิสระเวลาให้ทา่นเต็มอิ่ม และเพลดิเพลนิไปกบัสวนสนกุที่
ตัง้ใจเนรมิตให้ทา่นเหมือนอยูใ่นโลกตวัตอ่ สมัผสัความสนกุไปกบัเคร่ืองเลน่กวา่ 40 ชนิด พร้อมโชว์การแสดงตา่งๆ 
ที่จะท าให้คณุสนกุสนานไปกบัครอบครัวได้ทัง้วนั โดย เลโก้แลนด์จะเป็นออกเป็น 7 โซนหลกั ได้แก่ โซน THE 

BEGINNING บริเวณทางเข้าสวนสนกุ ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลกึ โซน MINILAND ท่ี
ใช้ตวัเลโก้ประกอบขึน้มาจ าลองสถานท่ีส าคญัของประเทศตา่ง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนีถื้อวา่เป็นโซนไฮไลท์ของสวน
สนกุเลยก็วา่ได้โซน IMAGINATION เป็นโซนที่สร้างเสริมจินตนาการให้คณุหนนู้อยทัง้หลายด้วยตวัตอ่เลโก้
หลากหลายแบบ โซน LEGO TECHNIC IN LEGO® TECHNIC รวมเคร่ืองเลน่นา่ตื่นเต้นหวาดเสยีวไว้มากมาย
ให้ทกุทา่นเลน่ตามความช่ืนชอบ โซน LEGO KINGDOM ชมปราสาทแหง่เวทมนตร์ และนัง่รถไฟเหาะบนหลงัมงักร 
โซน LAND OF ADVENTURE ผจญภยัไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแหง่อียิปต์ และ โซน LEGO CITY โซน
ส าหรับให้เด็ก ๆ ได้ลองบงัคบัรถและเรือ เพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ได้เวลาอนัสมควรคณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย  
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (3) 
พัก น าคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สาม สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ – ช้อปป้ิงออชาร์ด – ยะโฮว์ บารู                  (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (4)  
08.00 น. (จากยะโฮว์ บารู เดินทางถงึ สิงคโปร์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  

จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่ เมืองสิงคโปร์ น าทา่นชมถนนอลซิาเบธวอล์คซึง่เป็นจดุชมวิวริมแมน่ า้สงิคโปร์ทา่น
สามารถถ่ายรูปคูก่บั เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร์โดยรูปปัน้คร่ึงสงิโต คร่ึงปลานีห้นัหน้าออกทาง
อา่วมารินา่มีทศันียภาพที่สายงามโดยมีฉากด้านหลงัเป็น โรงละครเอสเพลนนาท   
ซึง่โดดเดน่ด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทเุรียน และทา่นยงัสามารถมองเห็นวิว Singapore Flyer และ 
Marina Bay Sand ในฝ่ังตรงข้ามอีกด้วย จากนัน้น าทา่นเดินทาง สู ่เกาะเซ็นโตซ่า (โดยรถบสัปรับอากาศวีไอพี) 
จากนัน้น าทา่นเข้าชม ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ที่แรกและท่ีเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กบัเคร่ืองเลน่ 24 
ชนิด โดย 18 ชนิด เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีออกแบบใหมห่รือดดัแปลงเพื่อท่ีนี่โดยเฉพาะ!!!  แบง่ออกเป็น 7 โซน ได้แก่ เมือง
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ไซไฟ ที่สดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสยีวและสงูที่สดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร โดยจ าลอง จากซีร่ีย์
ช่ือดงั แบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึง่ผู้ เลน่สามารถเลอืกได้วา่จะเป็นฝ่ายมนษุย์หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลง
มือฟาดฟันบนอากาศอยา่งหวาดเสยีวของแตล่ะฝ่าย โซนอียปิต์โบราณ พบกบัเคร่ืองเลน่เขยา่ขวญัที่มีความเร็วสงู
และความนา่กลวัของเหลา่วิญญาณมมัมี่จะคืบคลานในทา่มกลางความมืด มาท าให้คณุขนลกุซู้ ! โดยไมรู้่ตวั โซน
เดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจลุสคิปาร์คที่พาย้อนอดีตกลบัไปสูย่คุดกึด าบรรพ์  หากใครลว่งล า้เข้าเขตหวงห้าม 
ไดโนเสาร์จะโผลม่าหาคณุทนัที เทา่นัน้ยงัไมพ่อ คณุยงัได้พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสีย่งตายของเหลา่สตนัท์ได้ที่ 
วอเตอร์เวิลด์ !! โซนมาดากัสการ์ สนกุแบบชิว ชิว ด้วยการลอ่งเรือชมธรรมชาติไปพบกบั 4 นกัแสดงน าจาก
ภาพยนตร์การ์ตนูเร่ือง มาดากสัการ์ อาทิเช่น อเลก็ซ์, มาร์ตี,้ เมลแมน และ กลอเลยี ทีคอยต้อนรับคณุ เข้าสูป่่าทบึ
แหง่นี ้โซนนิวยอร์ก สมัผสัเมืองจ าลองนิวยอร์ก เมืองที่ใหญ่และเจริญที่สดุในอเมริกา และตื่นตาไปกบับรรยากาศ
แหง่การสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเช่ียลเอ็ฟเฟ็ค ในการแสดงโชว์ชดุพิเศษ ไลท์! คาเมร่า! แอคชั่น! สร้างโดย สตี
เวน่ สปีลเบิร์ก โซนฮอลลีวู้ด พบกบั โรงละครสไตล์บรอดเวย์ และการต้อนรับจากเหลา่เซเลบริตีท้ี่จะมายืน
ปรากฏตวับนท้องถนนแหง่นี ้โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครัง้แรกของโลก !! กบั ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้
ชม ภาพยนตร์  3 มิติ เร่ือง เชร็ค ซึง่คณุไมเ่คยได้สมัผสัมาก่อน นอกจากที่นีเ้ทา่นัน้ นอกจากนีย้งัมีมมุ ลดความ
หฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบา ๆ เอาใจนกักิน-ดื่ม-ช้อป กบัร้านอาหาร บาร์ คลบั ที่รอเสร์ิฟอาหารและเคร่ืองดื่มจากทัว่
ทกุมมุโลก รวมถึงร้านช้อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟวอล์ค ถนนสายที่โดดเดน่
ที่สดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซา่ เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER อิสระในการเที่ยวชม อยู่
ด้านนอกของยนูิเวอร์แซล พบกบัเคร่ืองเลน่ใหมล่า่สดุ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส เดอะ ไรด์ (Transformers the Ride) 

สงครามศกึจกัรกลแบบ 3 มิติ เป็นเคร่ืองเลน่ชนิดเสมือนจริงที่จ าลองเอาฉากของภาพยนตร์ดงัเร่ืองทรานส์ฟอร์เมอร์
สมาให้ผู้ เลน่เข้าเป็นสว่นหนึง่กบักองก าลงัเนสเข้าร่วมกบัฝ่ายออโต้บอทส์ท าหน้าที่พิทกัษ์ปกป้องแหลง่พลงัชีวิต
ออลสปาร์กจากเหลา่ศตัรูดีเซ็ปติคอนส์ให้คณุได้เพลดิเพลนิกบัการเยี่ยมชมคาสโินแหง่แรกของประเทศสงิคโปร์ 

เที่ยง อิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว 

 ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย น าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคาร 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5) 
 อิสระเวลาให้ทา่นได้ช้อปปิง้ที ่ถนนออชาร์ด หลงัจากนัน้น าทา่นเดินทางกลบัสูเ่มืองยะโฮว์ บารู  

(จากสิงคโปร์  เดินทางถงึ ยะโฮว์ บารู ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  
พัก น าคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า 
วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์ – ซิตีท้ัวร์ – ช้อปป้ิงตึกแฝด – สนามบิน – กรุงเทพฯ                                   (B/L/--)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
08.00 น. (ยะโฮว์ บารู เดินทางถงึ กัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) หลงัอาหารเช้า น าทา่นชมเมือง

หลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ท่ีบริเวณที่แมน่ า้ 2 สาย 

ตดักนั ซึง่เป็นแหลง่แร่ดีบกุชัน้ดีของโลก จากนัน้น าทา่นแวะชมมสัยิดอาเหม็ดเก่าแก่ และสวยที่สดุในมาเลเซีย แวะ
ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อร าลกึถึงเหตกุารณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 
2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนัน้น าทา่นชม  พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  ท่ีประทบัของ
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สมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผา่นชมอาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีส าคญัของทางราชการ 
ซึง่ตัง้อยูต่รงข้ามกบั เมอร์เดก้า สแควร์  ซึง่เป็นจตัรัุสที่ร าลกึถึงวนัท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศใน
เครือจกัรภพ 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) 
 ชมทศันียภาพของสญัลกัษณ์อนัดบั 1 ของกวัลาลมัเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ท่ีสงูที่สดุในโลกที่ 452 เมตร ซึง่ตัง้อยู่

ใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร์ หรือที่เรียกวา่ KLCC จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ที ่ห้างซูเรีย เลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนม
ตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั (อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปป้ิง) 

19.30 น. ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสูท่า่อากาศยานอบัดลุ อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
22.20 น.  เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบินของสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน โดยเที่ยวบินที ่RJ181 

23.25 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 

เท่ียว  สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
 
ก าหนดการเดนิทาง 

23-26 ม.ค.       
30 ม.ค.-02/06-09/13-16/20-23 ก.พ.    
27 ก.พ.-02/06-09/13-16/20-23/27-30 มี.ค.   
อตัราค่าบริการ 

ผู้เดนิทาง ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่(พักห้องละ 2 ท่าน) ราคา  19,500   บาท  
เดก็อายุ 3-11 ขวบไม่เสริมตียง ราคา  18,000   บาท  

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   
- โรงแรมท่ีพกั 3 คืน    
- ค่ารถรับ – ส่ง   
- ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
- ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ   
- ประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษทัท าไว ้
-  ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 ก.ก.และ ถือข้ึนเคร่ืองได ้1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (หากตอ้งการ) / ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 
- ค่าทปิ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น แล คนขับรถ ( ขั้นต ่าโดยประมาณ 45 ริงกติ / PAX / TIP) 
***  สามารถให้ได้มากกว่านี ้ตามความประทบัใจ เพือ่ความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ให้กบัหัวหน้าทวัร์ในวนัสุดท้าย ***  
- ค่าทปิส าหรับ หัวหน้าทวัร์  
- ไม่แจกกระเป๋าเดินทาง (เน่ืองจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง และ ค่าวซ่ีาของลูกคา้ต่างดา้ว (ลูกคา้ตอ้งด าเนินการจดัท าดว้ยตวัเอง) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 30 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


