
 
 

    
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง 

 

 ราคา 

12 – 15 ตลุาคม 2561 (วนัสวรรคต ร.9) 

5,890.- 

20 - 23 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 

7 – 10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 (ปีใหม่)   
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วนัแรก หาดใหญ่ – โยโฮบารูห์                                                                                                                         ( - /เทีย่ง/ เยน็) 

04.30น. 
05.00 น. 

พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ พนกังานเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน  
จากนั้นนาํท่านพร้อมออกเดินทางสู่ด่านสะเดาเพ่ือเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย 

06.00 น. ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทาํการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองพิธีกาทางศุลกากร
ของมาเลเซียท่ีด่านบูกิตคายูอีตั้มผ่านจงัโหลนจิตราอลอสตาร์สุไหงปัตตานีบตัเตอร์เวิร์ธไทผ้ิงอีโปร์ตนัหยงมาลิม (เวลา
ประเทศมาเลเซียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม) 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร (1)จากนั้นเดินทางต่อ...แถมแวะเท่ียวปุตราตราจาย่า PUTRAJAYAเมืองหลวงใหม่ของ
มาเลเซีย ท่ีนาํเอาหน่วยงานของราชการมารวมกนัไวท่ี้เดียวกนั ชมมสัยิดสีชมพูถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มสัยิดประจาํรัฐแห่ง
ใหม่ทาํเนียบรัฐบาล บนัทึกภาพท่ีสวยงามดว้ยภูมิประเทศและการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีสวยงาม
หามลูค่ามิได ้จนไดช่ื้อวา่   "นครอทุยาน  นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
 
 
 
 
 

เยน็ 
22.00 น. 

บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร(2)จากนั้นเดินทางต่อ... 
สู่รัฐยะโฮบารูห์ เมืองใตสุ้ดของประเทศมาเลเซีย ติดกบัประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงประเทศมาเลเซียหมายไวจ้ะเป็นเมืองการคา้
คู่ขนานกบัประเทศสิงคโปร์...จากนั้นนาํท่านเขา้ท่ีพกั IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA HOTEL หรือ 
CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง เมอร์ไลอ้อน-มาริน่าเบย์แซนด์-ดวิตีฟ้รี - สิงคโปร์ไฟลเออ  –ย่านไชน่าทาวน์ –ถนนออชาร์ด –ท่าเรือ     ( เช้า / - / -) 

 

บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลงัอาหารนาํท่านกา้วเทา้เขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย 
เตรียมพบกบัความต่ืนตาต่ืนใจนาํท่านสู่ เมอร์ไลอ้อน ปาร์ค นาํท่านผ่านชม ถนนอลิซาเบธวอร์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้ า
สิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีอายุกว่า 30 ปี  โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึง
ปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมารีน่า  ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก ๆ การออกแบบ The Merlionน้ีถูกผสมผสานระหว่างความ
จริงและตาํนาน  ซ่ึงมีหวัเป็นสิงโตและลาํตวัเป็นปลา กาํลงัโตค้ล่ืน  ส่วนหวันั้นเป็นสัญลกัษณ์ของตาํนานการคน้พบสิงหปุระ 
หรือสิงคโปร์ในปัจจุบนัตามตาํนานเล่าขานของชาวมาเลย ์ ส่วนท่ีลาํตวัท่ีเป็นปลาแสดงถึงการเร่ิมตน้ของสิงคโปร์ ท่ีเต็มไป
ดว้ยหมู่บา้นชาวประมงในอดีตนัน่เอง  ใกล ้ๆ กนั ท่านจะพบกบัโรงละคร เอสพลานาด ท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีไม่เหมือน
ใคร  ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษมี์ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง และท่านสามารถ
ถ่ายรูปกบัตึกใหม่ The Marina Bay Sand  มารีน่าเบย์แซนด์ ซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก จากนั้นนาํท่านสู่ 
Duty Free เพ่ือใหท่้านเลือกซ้ือนํ้าหอมคุณภาพดีราคาถกู 



11.00 น. นาํท่านสู่ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ท่ีอ่าว มาริน่า เบย ์(Marina Bay) 
บนชั้นท่ีสามของห้างรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ท่ีเต็มไปด้วยร้านค้าและ

ร้านอาหารหลายร้าน บริเวณส่วนตรงกลางเปิด
โล่ง รับธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม ภายในห้างมี
โรงภาพยนตร์แบบกลางแจง้อยู่ดว้ย สิงคโปร์ ฟลา
ยเออไดช่ื้อว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
ซ่ึงมีความสูงถึง 165 เมตร เม่ือข้ึนไปอยู่บนชิงชา้ จะสามารถมองเห็นทศันียภาพอนั

งดงามของถนนคนเดินริมฝ่ังแม่นํ้ายาวกว่า 210 เมตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ไดแ้บบพาโนรามาวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริ

น่าอนัเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ(ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ 
SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท) 

เทีย่ง อิสระอาหารเที่ยง ที่ Maxwell food ย่านไชน่าทาวน์ ซ่ึงมีอาหารต่าง ๆ ใหเ้ลือก
ทานมากมาย เช่น ขา้วมนัไก่ บะหม่ี โจ๊ก เป็นตน้  และนาํท่านสัมผสัสีสันทุก
อย่างท่ีเป็นของจีนชมวดัและพิพิธภัณฑ์พระเข้ียวแก้ว เพ่ือสักการะพระบรม
สารีริกธาตุและพระเข้ียวแกว้วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ภายในมี
สถปูสร้างข้ึนจากทองคาํท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 420 กก.ตวัอาคารสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นยคุทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น 4 ชั้น 
ชมพิพิธภณัฑแ์ละนิทรรศการเก่ียวกบัพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภณัฑ ์

บ่าย จากนั้นนาํท่านชม แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ 
 การ์ เด้น บาย เดอะ เบย์ “ GARDEN BY THE BAY “ (โซนนอกไม่มค่ีาใช้จ่าย) 
ใหท่้านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ใหท่้านไดช่ื้นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ 

เยน็ นําท่านสู่ ถนนออร์ชาร์ด เพ่ือ ชมบรรยากาศและเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้นาํแฟชัน่ท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ   ยา่นการคา้ท่ีโด่งดงั
ท่ีสุดในสิงคโปร์ เช่น หา้งOrchard Centre, ห้าง 313 , ห้างโรบินสัน เป็นตน้...และ อสิระอาหารเยน็บนถนนออร์ชาร์ด 

คํ่า นาํท่านสู่ท่าเรือ Clark Quayซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวกินด่ืม ยามคํ่าคืนของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ และเพ่ือการท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์แบบของการเท่ียวสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่นํ้าสิงคโปร์(Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่นํ้าสิงคโปร์
ยามคํ่าคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่นํ้าสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซ่ึงท่านจะมองเห็นแสง สีจากตึกสูงต่าง 
ๆ รอบเกาะสิงคโปร์ ท่ีสิงคโปร์ตั้งใจทาํข้ึนมาเพ่ือความสวยงามไดอ้ยา่งลงตวัและน่าสนใจท่ีสุด (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) 

ราคาท่านละ SG  $ 28 /ประมาณ 700 บาท 

**ไดเ้วลาสมควรนาํท่านเดินทางกลบั....เขา้สู่ท่ีพกั IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA HOTEL หรือ 
CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่าพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม สิงคโปร์ – เกาะเซ็นโตซ่า – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ                                                                      (อาหาร เช้า / - / -) 

เช้า บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลงัอาหารนาํท่านสู่สิงคโปร์  เพ่ือใหท่้านเพลิดเพลินสนุกสนานกบักิจกรรม
ต่าง ๆ บนเกาะเซ็นโตซ่า เกาะมหาสนุก รวมรวมความบนัเทิงต่าง ๆ ไวม้ากมาย ซ่ึงท่านสามารถเลือก สนุก ได ้ 2 แบบ ดงัน้ี
(หากท่านต้องต้องการพกัผ่อน  เดนิเล่นสบายๆ ท่านกเ็ลอืกได้ตามใจชอบค่ะ...Free & Easy) 

10.00 น. เพลิดเพลินกบัสวนสนุก แห่งใหม่ UNIVERSAL STUDIO ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอในรีสอร์ทเวิลด ์เซ็นโตซ่าซ่ึงไดถ้กูเนรมิตข้ึน
บนพ้ืนท่ีของรีสอร์ทเวิร์ด เซ็นโตซ่า อภิมหาโครงการ 1.58 แสนลา้นบาท โดยมีจุดท่องเท่ียวท่ีมีมากถึง 24 จุด ซ่ึงมีถึง 18 จุดท่ี
ถกูออกแบบมาเฉพาะสาํหรับรีสอร์ทเวิลด ์ เซ็นโตซ่า เพ่ือใหค้วามบนัเทิงกบัทุกคนในครอบครัว ดว้ยเคร่ืองเล่นประเภทต่างๆ 



สวนสนุกแห่งน้ี แบ่งออกเป็นโซน  ท่ีมีเอกลกัษณ์แตกต่างกนัท่ีสร้างจากจินตนาการ สถานท่ี และ ตวัละครตามแบบฉบบัของ
โลกภาพยนต ์ ฮอลลีวูด๊ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ย เคร่ืองเล่น 24 ชนิด จากพ้ืนท่ีรวมทั้งหมด 7 โซน (Movie Theme 
park)  สวนสนุกแห่งน้ีถือเป็นแห่งแรกท่ีรวบรวมท่ีสุดของเคร่ืองเล่นระดบัโลก อาทิ อาณาจกัรของเหล่าบรรดาตวัละครดงัจาก 
ดรีม เวิร์ค แอนิเมชัน่ ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกประกอบดว้ย ปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อะเวย์ ของ เชร็ค ฮีโร่ตวัเขียว เคร่ืองเล่นสุดมนัส์ใน
โซนของ มาดากสัการ์ แห่งแรกของโลกโซนไซ-ไฟแห่งแรกของโลกและอ่ืนๆอีกมากมาย 

1. Hollywood โซนแรกท่ีคุณจะไดพ้บกบัความหรรษากคื็อ โซน Hollywood โซนน้ีจะรวบรวมความบนัเทิง เสมือนเรา
อยูบ่นถนน Hollywood เป็นศูนยก์ลางแห่งโลกบนัเทิงในรูปแบบโรงละครบรอดเวย ์ความน่าสนใจบริเวณน้ีก็จะเป็น
การแสดงดนตรีของ Monster Rock , Daddy O's , Mel' Dinettes รวมถึงเป็นโซนท่ีมีร้านคา้ต่างๆมากมายและตน้
ปาลม์ท่ีเรียงราย ถือไดว้า่ท่ีน่ีเป็นจุดรวมสินคา้ท่ีระลึกจากทุกโซนกนัตั้งแต่ทางเขา้เลยทีเดียว พร้อมทั้งร้านและ
ภตัตาคารเรียงรายไปตลอดถนนทั้งสาย เช่น ร้าน Mel’s Drive in จากเร่ือง American Graffiti 

 
 
 
 
 
 

2. New York  บริเวณน้ีท่านจะไดส้มัผสักล่ินอายของมหานครใหญ่อยา่งนิวยอร์กท่ีเคยปรากฏในภาพยนตร์ทุกเร่ืองท่ี
ถ่ายทาํในอเมริกา พร้อมนาํคุณโลดเล่นไปกบัเอฟ็เฟ็กตข์องภาพยนตร์ของผูก้าํกบัท่ีมีช่ือเสียงสตีเวน่ สปิลเบิร์ก 

 
 
 
 
 
 
 

3. Si-Fi City  ท่านจะไดเ้ดินทางขา้มเวลาสู่โลกแห่งอนาคตท่ีเต็มไปดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกนานาชนิดพบกบัผูม้า
เยือนจากทัว่โลกและนอกโลก พลงังานต่างๆในโลกอนาคตน้ีมาจากลม แสงแดด และนํ้า พร้อมตะลุยสงครามใตภิ้
ภพระหวา่งมนุษยแ์ละเหล่าไซลอนไปกบัเคร่ืองเล่นแบบ แบทเทิล สตาร์ กาแลคติกา ไซลอน ซ่ึงถือเป็นรถไฟเหาะ
รางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

 
 
 
 
 
 
 

4. Ancient Egypt บริเวณน้ีคุณจะตะลึงกบัส่ิงก่อสร้างของอียิปตโ์บราณท่ีตั้งตระหง่านอยูท่่ามกลางทะเลทรายในปี ค.ศ.
1930 ท่องไปในยคุสมยัท่ีสุสานฟาโรห์เพ่ิงไดรั้บการคน้พบ ตามรอยนกัโบราณคดี และผจญภยัไปกบัเคร่ืองเล่น รี



เวนจ ์ออฟ เดอะ มมัม่ี ดก็ๆสามารถขบัรถจ๊ิปเขา้ไปในทะเลทรายเพ่ือเสาะแสวงหาสมบติั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. The Lost World บริเวณน้ีแบ่งเป็นสองธีมดว้ยกนัไดแ้ก่ จูราสิคปาร์ค ท่ีอิงจากภาพยนตร์ผจญภยัอมตะของสตีเว่น 
สปีลเบิร์ก คุณจะไดส้นุกไปกบัจูราสิคปาร์ค ราปิดส์ แอดเวนเจอร์ เรือนํ้าตกโฉมใหม่ล่าสุดท่ีจะพาคุณผจญภยัอยา่ง
ต่ืนเตน้ไปในเขตป่าร้อนท่ีไดโนเสาร์ฟ้ืนคืนชีพมาอีกคร้ัง ส่วนธีมวอเตอร์เวิลด ์คุณจะไดพ้บกบัการแสดงแอก็ชัน่บน
เวทีอนัยิ่งใหญ่ท่ีจาํลองผืนนํ้าและระเบิดไฟดว้ยเอฟ็เฟ็กตสุ์ดพิเศษน่าต่ืนเตน้ เหมือนกบัท่ีไดเ้ห็นในภาพยนตร์ดงั วอ
เตอร์เวลิด์ 

 
 
 
 
 
 
 

6. Far Far Away ท่ีน่ีคุณจะไดก้า้วไปสู่นครอนัมัง่คัง่ของบรรดาตวัละครในเทพนิยายท่ีทุกคนรู้จกักนัดี แวะชมบา้นใน
หนองนํ้าของเชร็ค ยกัษต์วัเขียวผูโ้ด่งดงัจากภาพยนตร์การ์ตูนช่ือกอ้งโลกของค่ายดรีมเวิร์ค พบกบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ 
อะเวย ์แหง้แรกของโลกพร้อมทกัทายกบัเชร็คและเจา้หญิงฟิโอนาใน Shrek 4D Adventure ใหค้วามรู้สึกเหมือนคุณ
ล่องลอยอยูใ่นเมืองแห่งเทพนิยาย ขอแนะนาํ...เคร่ืองเล่นเปิดใหม่ ฮอลาส์อามิโกส์ ชกัดาบของเจา้ออกมา! กระโดด
ข้ึนรถไฟเหาะ Puss In Boots’ Giant Journey ขบวนแรกในโลก และเขา้ร่วมกบัเจา้แมวเหมียว Puss และ Kitty ใน
การผจญภยัฉวดัเฉวียนตา้นแรงโนม้ถ่วงกลางอากาศบนยอดตน้ถัว่ยกัษเ์พ่ือตามหาห่านท่ีออกไข่เป็นทองคาอนัลา้ค่า 
แต่ระวงัเจา้ Great Terror ท่ีจะทาทุกวิถีทางเพ่ือขดัขวางแผนการของผูท่ี้จะมาขโมยห่านทองคาไป (โซน Far Far 
Away) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
7. Madagascar เป็นโซนท่ียกการ์ตูนเร่ืองโปรดของใครหลายคนมาไวท่ี้น่ี ดว้ยเคร่ืองเล่นไฮไลทอ์ยา่ง Madagascar 

a Crate Adventure ซ่ึงเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ และท่ีน่ีคุณจะไดต่ื้นตานต่ืนใจไปกบัตวัการ์ตูนแอนิเมชัน่
จากภาพยนตร์ช่ือดงัของค่ายดรีมเวิร์คเร่ืองมาดากสัการ์ โดยร่วมล่องเรือไปกบัส่ีสหายตวัเอกในเร่ืองคือ 
Alex…Marty…Melman. และ Gloria ท่ีหนีออกจากสวนสตัวนิ์วยอร์ก จนมาเกยหาดท่ีเกาะมาดากสัการ์ และพบ
กบั King Julien หวัหนา้เผา่ลีเมอร์ นกัเตน้เทา้ไฟท่ีตอ้งการความช่วยเหลือมาปราบฟซู่า ศตัรูตวัฉกาจ 

 
 
 
 
 
 
 

**ส าหรับท่านทีต้่องการเข้ายูนิเวอร์แซลสตูดิโอท่านสามารถแจ้งและจองล่วงหน้า 
ราคาผู้ใหญ่  1,900  บาทเด็ก 1,400 บาท 

ทีพ่นักงานขายของแต่ละสาขา***(ตั๋วมีจ ำนวนจ ำกดั)** 
เน่ืองจาก ยูนิเวอร์แซลจํากดัคนเข้าชมในแต่ละวนั 

 ** สาํหรับท่านใดท่ีไม่เขา้ สวนสนกุยนิูเวอร์เซลสตูดโิอใหท่้านอิสระบนเกาะเซ็นโตซ่า  ท่านสามารถถ่ายรูปกบั Merlionตวั
ท่ีใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ดว้ยความสูง 37 เมตร  ถา้ท่านข้ึนไปบน หอคอยเมอร์ไลออน (The Merlion Tower)ราคา $ 8ท่านจะ
สามารถชมวิวทิวทศัน ์ ได ้ 360 องศาทัว่ทั้งเกาะและชายฝ่ังตอนใตข้องสิงคโปร์ หรือจะเปล่ียนบรรยากาศนัง่รถไฟลอยฟ้า (โม
โนเรล) ทวัร์รอบเกาะเซ็นโตซ่า  ซ่ึงจะมีทั้งหมด 4 สถานี เร่ิมตน้ท่ีสถานี Vivo city จะอยูต่รงเกาะสิงคโปร์Waterfront 
Imbiah The beach จะอยูบ่นเกาะเซ็นโตซ่า 

 
 
 
 

 
(ถา้ท่านอยากชมบรรยากาศริมชายหาด ของเกาะเซ็นโตซ่าใหท่้านเลือกลง สถานี The beach ฟรี ) หรือถา้ท่านจะชอ้ปป้ิงให้

ลงสถานี Vivo city ซ่ึงเป็นหา้งสรรพสินคา้แบรนดด์งัมีร้านคา้ ร้านอาหารมากมาย และเป็นศูนยร์วมเส้ือผา้แฟชัน่ของชาว
สิงคโปร์ ขากลบัจากVivo cityมาสู่เกาะเซ็นโตซ่า จะตอ้งจ่ายค่าตัว๋ ท่านละ $ 4 

           หากมีเวลาอิสระในรีสอร์ทเวิลด ์ เซ็นโตซ่าท่านจะไดพ้บกบั ถนนคนเดินแห่งความบนัเทิง เฟสทีฟวอลค์ ....สนุกกบั
การ ชอ้ปป้ิง สินคา้แบรนดเ์นมมากมาย เยี่ยมชมโรงแรมหรูระดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER…. เพียงกา้วเขา้สู่บนัได
เล่ือน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์กจ็ะไดพ้บความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา  พบกนักบั เดอะ 
ซีเคร็ดการ์เดนท.์.. สวนสาธารณะรายลอ้มไปดว้ยกาํแพงนํ้า เพลิดเพลินกบั การเยี่ยม ชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศ
สิงคโปร์ (ท่านสุภาพบุรุษสวมเส้ือมีปกสวมรองเทา้หุม้ส้นท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยมเดก็อายตุํ่ากวา่ 21 ปีหา้ม
เขา้) หรือท่านสามารถเลือกเขา้ชม Aquarium เปิดใหม่ใหญ่ท่ีสุดในโลกกบั Marine Life Park คือพิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้าใน 

ช่ือ S.E.A. Aquariumจดัอนัดบัใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่สุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ถกูออกแบบใหเ้ป็นอุโมงค ์

 



ใตน้ํ้าเพลิดเพลินเตม็ท่ีกบับรรยากาศ ใตท้ะเลท่ีสวยงาม ท่ีสุด (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG  $ 39 / 
ประมาณ 975 บาท 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง-เยน็ รับประทานอาหารกลางวนัและเยน็อสิระบนเกาะเซ็นโตซ่า มีอาหารใหเ้ลือกทานไดต้ามอธัยาศยั ทั้งในเกาะเซ็นโตซ่า หรือใน
ฟู้ ดคอร์ทคาสิโน หรือ ภตัตาคารต่าง ๆ ในรีสอร์ทเวิลดเ์ซ็นโตซ่า 

19.30 น. อาํลาสิงคโปร์  นาํท่านกลบัสู่เมืองโยโฮบารูห์ ประเทศมาเลเซีย อีกคร้ัง  เขา้สู่ท่ีพกั IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND 
SENTOSA HOTEL หรือ CRYSTAL CROWN HOTEL ใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ี่ โยโฮบารูห์ – ตึกแฝด - หาดใหญ่ (เช้า/เที่ยง/-) 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยระหว่าง
ทางแวะถ่ายรูปตึกแฝด TWIN TOWER ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศมาเลเซีย สูง 452 เมตร
จากระดบัเหนือถนน เป็นท่ีรู้จกักนัดีว่าเป็นตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงเป็น
อนัดบั 5 ของโลก อีกทั้งยงัมี Skybridge ท่ีสูงท่ีสุดในโลกเป็นสะพานเช่ือมสองตึกเขา้ดว้ยกนั 
เป็นจุดในการชมวิวทิวทศัน์ท่ียอดเยี่ยม ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบดว้ย
กระจกและเหล็ก และการตกแต่งภายใน ท่ีไดรั้บแรงบันดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่
อนาคตและแวะช๊อปป๊ิงท่ีโรงงานช็อกโกแลตซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของประเทศมาเลเซีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นเดินทางต่อ.... 

21.00 น. ถึงด่านสะเดาผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทย  เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพ  พร้อมความ ประทบัใจ  
(โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
  ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ     

อตัราค่าบริการ   
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
บุคคลที่ 3 ของห้อง 

(ไม่เสริมเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

5,890.- 4,800.- 2,800.- 
 

หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาจอยกรุ๊ป สําหรับลูกค้าทีต้่องการเหมากรุ๊ปกรุณาสอบถามราคากบัฝ่ายขายนะคะ^_^ 
 
 
 
 
 

** บริษัทฯ ....ไม่ได้รวมค่าอาหารบางมือ้ไว้ในค่าทวัร์....ด้วยเหตุผลหน่ึงในวธีิทีจ่ะให้นักท่องเทีย่วได้ซึมซับ
วฒันธรรมและความเป็นอยู่ทีแ่ท้จริงของท้องถิ่นในประเทศน้ันๆได้อย่างลกึซ้ึง ส่ิงน้ันกค็ือการได้ลิม้ลองอาหารรสชาติ
ดั้งเดิมตามแบบฉบับของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในบางมือ้ตามความเหมาะสมโดยมีไกด์และหัวหน้าทวัร์คอยดูแลใน
การซ้ืออาหารอย่างใกล้ชิด.....** ^______^ 



 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  จาํนวน 3 คืน 
 อาหาร 6 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถบสัปรับอากาศ พร้อมหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดั

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (นํา้ใจลูกทัวร์)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าเคร่ืองเล่นสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ,ล่องเรือชมแม่นํ้าสิงคโปร์ (Bump Boat), กระเช้าลอยฟ้า(Cable Car),The 

merlion tower, Singapore Flyer 

 

เงือ่นไขการจองทวัร์ 
 ชําระเงนิมดัจาํ 50 % ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากทาํการจองระบุทีน่ั่ง จองก่อนมสิีทธ์ิเลอืกทีน่ั่งก่อนหากพ้น
กาํหนดบริษทัมคีวามจาํเป็นต้องจาํหน่ายตัว๋ทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอืน่  พร้อมส่งสําเนา พาสปอร์ต/ ส่วนทีเ่หลอืชําระ 
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 15 วนั        
 
 
 
 
เงือ่นไขการยกเลกิ-ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิการคืนค่ามดัจาํทวัร์ในทุกกรณี 

-ยกเลิกการเดินทางภายใน  7-14  วนั คิดค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
-ยกเลิกการเดินทางภายใน  1-6  วนั  ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 

เงือ่นไขการบริการ 
1.    ราคาน้ีจาํนวนผูเ้ดินทาง 35 ท่าน  หากไม่ครบตามกาํหนดราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
2.  เม่ือตกลงในเง่ือนไขและทางบริษทัไดจ้องโรงแรมแลว้คืนไม่ได ้(อยูใ่นเง่ือนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง แลว้ท่าน

จะแยกตวัหรือจะไม่ใชบ้างส่ิงบางอยา่งในรายการไม่สามารถหกัคืนเงินได ้
3.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
4.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
5.  บริษทัฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การจราจร ภยัธรรมชาติปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่ นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, 
ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัเดนิทาง 
 มิฉะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดนิทางของ

ท่าน 



6.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล 
การจราจรติดขดัหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

7.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

8.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9.  เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด  

 

#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 0842951942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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