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ทัวร์สุดคุ้ม เกน็ติง้ไฮแลนด์ มะละกา สิงคโปร์ 4 วัน 

 
นัง่การบนิไทยเท่ียวเต็มไม่ย้อนเส้นทาง สดุคุ้ม สองประเทศ เท่ียวเกน็ติง้ไฮแลนด์ นครแห่งความบนัเทิง 
ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตกึแฝดปิโตรนัสท่องเมืองมรดกโลก มะละกาตะลยุโลกเหนือ
จินตนาการยูนิเวอร์แซลสตูดโิอสิงคโปร์ลิม้รสบะกุ๊ดเต๋ กระดกูหมตูุ๋นยาจีนและข้าวมันไก่สิงคโปร์ 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

06.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประตู 2 โซน Dเคาน์เตอร์สายการบนิไทยโดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอย
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

09.05 น. เหินฟ้าสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิไทยเท่ียวบินท่ี TG 415 
12.15น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง; +1) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ

ศลุกากรแล้ว น าท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจ าท่ี
จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลงัเป็นมัสยิดปุตรามสัยิดแห่งเมืองซึง่สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา 
และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลงั จากนัน้ น าท่านเดินทางสูรี่สอร์ทเวิลด์ เก็นติง้ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดบัชาติบนยอด
เขาGunung Ulu Kaliในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหงั และรัฐเซลงังอร์ อยู่สงูกว่าระดบัน า้ทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 
เมตร ห่างจากนครกวัลาลมัเปอร์ 58 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ท่ีมีช่ือเสียงของรัฐเซลงังอร์ 
ดีบุกเป็นสินแร่ท่ีสร้างความรุ่งเรืองให้นครกัวลาลมัเปอร์ และประเทศมาเลเซียจากนัน้น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชม
ธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถึงยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้
เวลาเดินทางไม่ถึง 15 นาทีให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นมากมายท่ีบริเวณสวนสนุกในร่ม(ไม่รวมค่าบัตรสวน
สนุก) หรือช็อปปิง้ในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึง่มีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถงึรองเท้าย่ีห้อดงั อาทิ Vincciหรือ VNC ซึง่
ราคาถูกกว่าท่ีขายในประเทศไทยเกือบเท่าตวัหรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดบัชาติ (ส าหรับผู้ ท่ีอายุเกิน 21 ปีเท่านัน้ โดย
ต้องแสดงหนงัสือเดินทาง และแตง่กายสภุาพ สภุาพบรุุษต้องสวมเสือ้คอปกรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาว) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัFirst World Hotel หรือเทยีบเท่า จากนัน้อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัแสงสียามราตรี 

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ซิตีท้วัร์ - มะละกา - ยะโฮร์บารู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 24,900.- 



 

151209_MY4D3N_KULSIN_Gen_USS_JB_Jan_May.docx  หน้า 2 

อ าลาสายหมอกในยามเช้านัง่กระเช้าไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสูน่ครกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างทาง ให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพ่ือเลือกซือ้หาของฝากพืน้เมือง อาทิ ผง
ปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลบัคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสดแล้วน าชม
อสิตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม่ สถานท่ีประทบัของสมเดจ็พระราชาธิบดีหรือยงัดีเปอร์ตวนอากง 
ตัง้อยู่ท่ีถนน Jalan Duta มีพืน้ท่ีถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวงัเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลงัคายอดโดม 22 โดม และแบ่ง
พืน้ท่ีใช้งานเป็น 3 สว่น คือ พืน้ท่ีสว่นพิธีการ พืน้ท่ีสว่นพระองค์ และพืน้ท่ีสว่นการบริหาร พระราชวงัแห่งใหมนี่ส้ร้างขึน้
ตัง้แตปี่ 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกวา่ 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบรูณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นสถานท่ี
ประทับในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 ชมจัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdekaจัตุรัสแห่งเอกราช สถานท่ีแห่ง
ความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด
อาคารสวยท่ีสุดในมาเลเซียซึง่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลฎีกาอาคารรอยัลเซ
ลังงอร์คลับสถานท่ีพบปะสงัสรรค์ของชนชัน้สงู และท่านยงัสามารถชมเสาธงท่ีเคยท าสถิติสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงู
ถึง 100 เมตร แล้วน าท่านถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตรนัสซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงู
ท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถงึ 452 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารชมิบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือช่ือ 
น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมะละกา นครแห่งประวตัิศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอนังดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกิุส น าท่านสมัผสัร่องรอยอารยธรรมของชาติตะวนัตกท่ีเคยปกครองดินแดนอาณานิคมนี ้
ชมดัทช์สแควร์อดีตย่านท่ีอยู่ของชาวฮอลนัดาชมความงดงามของอาคารสตัดฮิวส์ น า้พุวิคตอเรีย โบสถ์คริสต์ 
จากนัน้น าท่านชมทศันียภาพของช่องแคบมะละกาจากเนินเขาเซนต์ปอล และสกัการะรูปปัน้นกับุญเซนต์ฟรานซิส
ซาเวียร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีวิหารเซนต์ปอลซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังท่ีเมืองกวั ประเทศอินเดีย ชมป้อม
ปืนใหญ่ เอฟาโมซา ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1511 หนึง่ในสญัลกัษณ์ของเมืองมะละกา 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเข้าสูเ่มืองยะโฮร์บารู เมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ ซึง่เป็นรัฐทางใต้สดุของประเทศมาเลเซีย 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัBerjaya Waterfront Hotel/ SilkaHotel/ New York Hotel / AmanSari Hotelหรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม สิงคโปร์ - ยูนิเวอร์แซล สตูดโิอ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าสู่ประเทศสิงคโปร์แล้วน าท่านสู่โลกเหนือ
จินตนาการไปยงัดินแดนมหาสนกุบนเกาะเซ็นโตซ่า อาณาจกัรความบนัเทิงระดบั
โลก สมัผสัประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กบัยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนกุ
ระดบัโลกแห่งแรกและแห่งเดียวในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ สนกุสนานกบัเคร่ืองเลน่24 ชนิด ใน 7 โซน โดยมีถงึ 
18 ชนิดท่ีเป็นเคร่ืองเล่นท่ีออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพ่ือท่ีน่ีโดยเฉพาะ อาทิ โซนฮอลลีวูด พบกับโรงละครสไตล์
บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี ท่ี้จะมายืนปรากฏตัวบนท้องถนน โซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจ าลอง
นิวยอร์ก และตื่นตาไปกบับรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์ การแสดงสเปเชียลเอฟเฟก ในไลท์! คาเมรา! แอคชั่น!
สร้างโดย สตีเฟน สปีลเบิร์ก เมืองไซไฟพบกบัแบทเทลิสตาร์ กาแลกตกิาท่ีสดุของรถไฟเหาะรางคู ่ทัง้หวาดเสียวและ
สงูท่ีสดุในโลก ด้วยระดบัความสงู 42.5 เมตร ผู้ เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนษุย์หรือฝ่ายหุ่นยนต์ไซลอน ก่อน
ลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างน่าหวาดเสียว และสมัผสักบัประสบการณ์พิทกัษ์โลก โดยการตอ่สู้กบัเหลา่ดีเซป็ติคอนส์ 
ในเคร่ืองเลน่สามมิติใหมล่า่สดุ ทรานสฟอร์มเมอร์ เดอะไรด์ ซึง่เพ่ิงเปิดตวัในเดือนธนัวาคม 2554โซนอียิปต์โบราณ 
พบกับรีเวนจ์ออฟเดอะมัมม่ี รถไฟเหาะเขย่าขวญัท่ีมีความเร็วสูงโดยมีความน่ากลวัของเหล่ามัมมี่ ท่ีคืบคลานใน
ความมืดจากนัน้สนุกสนานเพลิดเพลินกบัโซนเดอะลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจูราสสิกปาร์ก ท่ีพาย้อนอดีตกลบัไปสู่ยุค
ดกึด าบรรพ์พบกบัการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยงตายของเหล่าสตนัท์ท่ีวอเตอร์เวิลด์โซนมาดากสัการ์ สนุกแบบชิว ชิว 
กบัการ์ตนูมาดากสัการ์ โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์ ครัง้แรกของโลกกบัปราสาท ฟาร์ ฟาร์ อเวย์ พร้อมทัง้ชมภาพยนตร์ 4 
มิติ เร่ือง เชร็ค นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมเบาๆ เอาใจนักกิน-ดื่ม-ช็อป กับร้านอาหาร บาร์ คลับ ท่ีเสิร์ฟอาหารและ
เคร่ืองดื่มจากทุกมมุโลก รวมถงึร้านช็อปปิง้ ร้านแบรนด์เนม และคอนเซป็ต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์กถนนสายท่ี
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โดดเดน่ท่ีสดุของรีสอร์ท เวิลด์ เซน็โตซา่ เพลิดเพลินกบัการเย่ียมชมคาสิโนแห่งแรกของประเทศสิงคโปร์(ส าหรับผู้ ท่ี
อายเุกิน 21 ปีเท่านัน้ โดยต้องแสดงหนงัสือเดินทาง และแตง่กายด้วยเสือ้มีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลมุเข่า และ
ห้ามสวมรองเท้าแตะ)หรือเลือกเดินชมพิพิธภณัฑ์การเดินเรือ (MEMA) ท่ีแสดงประวตัิการเดินเรือท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสดุ
ของเอเชีย และ S.E.A. Aquarium ซึ่งรวบรวมสตัว์น า้มากกว่า 100,000 ตวั จากมากกว่า 800 สายพันธุ์ (ไม่รวมค่า
เข้าชม MEMA และ S.E.A. Aquarium) (อาหารกลางวัน อสิระตามอัธยาศัย) 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพิเศษ เมนูข้าวมันไก่ บุนตงกีร้านดงัในสิงคโปร์ 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัHotel Ibis Singapore Novena / Quality Hotel Singaporeหรือเทยีบเท่า 

วันที่ส่ี สิงคโปร์ - ชอ็ปป้ิงออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าชมย่านการค้าต่างๆ พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลกึคูก่บัเมอร์ไลออนรูปปัน้สิงโตทะเลริมอา่วมารินาเบย์ สญัลกัษณ์ของ
สิงคโปร์ และโรงละครริมน า้เอสพลานาดซึง่เป็นอาคารทรงโดมลกัษณะคล้ายทเุรียนขนาดยกัษ์ ชมทิวทศัน์ริมแม่น า้
สิงคโปร์ ท่ีบริเวณแรฟเฟิลส์แลนดิง้ไซต์พร้อมถ่ายภาพคู่กบัรูปปัน้หินอ่อนสีขาวบริสทุธ์ิของเซอร์โทมสั สแตมฟอร์ด 
แรฟเฟิลส์ ผู้สร้างประเทศสิงคโปร์จากหมู่บ้านชาวประมง ชมอาคารรัฐสภาเก่า ด้านหน้าอาคารมีรูปป้ันช้างทอง
ส าริด ของขวัญพระราชทานจากพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลท่ี 5 แห่งสยาม ท่ีพระราชทานไว้ในวโรกาสท่ีได้เสด็จ
ประพาสสิงคโปร์ครัง้แรก แล้วน าท่านเดินทางสู่ซันเทคซิตีก้ลุ่มอาคารท่ีสร้างขึน้ตามศาสตร์ฮวงจุ้ยลกัษณะคล้ายฝ่า
มือ โดยมีFountain of Wealthน า้พุแห่งความมัง่คัง่ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เปรียบเสมือนแหวนบนฝ่ามือตัง้อยู่ตรงกลางหมู่
อาคาร ถ่ายภาพกบัมารินาเบย์ แซนด์ คาสิโนรีสอร์ทสดุหรู ใจกลางเมืองสิงคโปร์ เป็นสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ท่ีโดด
เดน่ท่ีสดุของสิงคโปร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 หลงั และสวนลอยฟ้า ซึง่มีรูปร่างคล้ายเซิร์ฟบอร์ด โดยมีนยัด้านฮวงจุ้ยใน
การพาสิงคโปร์ผ่านคลื่นลมทางเศรษฐกิจไปได้ด้วยดี (ไม่รวมค่าเข้าชมสวนลอยฟ้าS$23)แล้วน าท่านไปช็อปปิง้ย่าน
ถนนออร์ชาร์ดท่ีเต็มไปด้วยสีสนัของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จากทัว่โลกท่ีสลบักนัมาลดราคาในห้างสรรพสินค้านบั
สิบๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Paragon (อาหารกลางวันและค ่าอสิระตามอัธยาศัย) 

20.50 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยเท่ียวบินท่ี TG 410 
22.10 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

ม.ค. 28-31 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- +6,000.- 

ก.พ. 5-8,19-22 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- +6,000.- 

มี.ค. 10-13, 24-27 24,900.- 24,900.- 23,900.- 22,900.- +6,000.- 

เม.ย. 13-16, 14-17, 29-พ.ค. 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- +6,000.- 

พ.ค. 5-8, 19-22 25,900.- 25,900.- 24,900.- 23,900.- +6,000.- 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจรและคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถงึคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่านตอ่ห้องเดก็พกัรวม กรณีพกับนเก็นติง้ฯ ไมม่ีเตียงเสริม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ีรถรับสง่ อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการท่องเท่ียว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์มินิบาร์อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากท่ีระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ 
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 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม (7%) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (3%) 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จัดโดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการ
สละสิทธิเรียกร้องเงินคา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมราคา หรืออตัราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีท่ีมีผู้จองทวัร์ไมถ่งึ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบรูณ์เม่ือบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าท่ีนัง่ละ 10,000 บาท โดยสว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ทัง้นี ้

กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาทตอ่ท่ีนัง่, ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อน
เดินทาง 7 วนัหรือน้อยกวา่นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แตท่ัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล รวมถงึเท่ียวบิน
พิเศษ เช่น เท่ียวบินเหมาล า ซึง่บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการ
คืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 


