
ทัวร 2 ประเทศ มาเลเซยี สงิคโปร วาว! Universal studio และ
Leco land (MY0003)

ประเทศ : มาเลเซยี  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คนื เดนิทางโดย : 

กัวลาลัมเปอร - มะละกา - ซติี้ทัวรมะละกา - สวนสนกุ LEGO LAND - ยะโฮวบาร ู- สงิคโปร - เมอรไลออน - ยนูเิวอรแซล สตดูโิอ - ชอปปง
ออชารท - ซติี้ทัวรกัวลาลัมเปอร - ชอปปงตกึแฝด - กรงุเทพฯ

กาํหนดวันออกเดนิทาง เดอืน ผูใหญ ต่ํากวา 12ป
ต่ํากวา 12ป
(เสรมิเตยีง)

พักเดี่ยว

06, 13, 24, 27 ม.ิย. 56 19,999 18,499 19,499 4,900

1 กรงุเทพฯ – กัวลาลัมเปอร - มะละกา

13.00 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิเคานเตอร สายการบนิอยีปิต แอร (MS) ชองทางเขาที่ 8 แถว Q เคานเตอร 10-11
เจาหนาที่ 108trip คอยบรกิารตอนรับและอาํนวยความสะดวกในการตรวจเชค็เอกสารและสัมภาระตลอดการเดนิทาง

15.00 น. เหนิฟาสู กรงุกัวลาลัมเปอร โดยเครื่องบนิของสายการบนิ อยีปิตแอร เที่ยวบนิที่ MS 960

18.05 น. เดนิทางถงึทาอากาศยานอับดลุ อซซิ ซาห เมอืงเซบัง หัวหนาทัวรนาํทานผานการตรวจเชคเอกสารเขาเมอืง จากนัน้
มัคคเุทศกทองถิ่นรอรับทานเพื่อเดนิทางโดยรถโคชสูใจ กลางกรงุกัวลาลัมเปอร หรอื KLCC จากนัน้นาํทานเดนิทางสู เมอืง
มะละกา เมอืงมรดกโลก (จากกัวลาลัมเปอร – มะละกาใชเวลาประมาณ 2.30 ชัว่โมง)

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม LAGAZY HOTEL MALAKA (4 ดาว) หรอืระดับเทยีบเทา

2 ซติี้ทัวรมะละกา – สวนสนกุ LEGO LAND – ยะโฮวบารู

เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม หลังอาหารเชา นาํทานเที่ยว ชมเมอืงมะละกา เมอืงหลวงเกาของมาเลเซยีเปนเมอืงแหง
ประวัตศิาสตร เที่ยวชมยานดัทซแสควร ชมโบสถเซน็ตปอล ปอมปนเอฟาโมซาเรอืรบโบราณ ถายรปูกับสามลอเมอืงมะละกา
จากนัน้นาํทานเดนิชม ชมสถาปตยกรรมชโินโปรตกุสี และชมวัดจนีที่เกาแกที่สดุในมาเลเซยี วัด CHENG HOON TENG และ
ผานชมมัสยดิ AL-AZIM MOSQUE ถายรปูกับสามลอเมอืงมะละกา จากนัน้นาํทานเดนิทางสูเมอืงยะโฮวบารู

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดนิทางถงึเมอืง ยะโฮวบาร ูจากนัน้เวลาที่รอคอยกม็าถงึ นาํทานเดนิทางสู สวนสนกุ
แหงใหมลาสดุของมาเลเซยี LEGO LAND อสิระเวลาใหทานเตม็อิ่ม และเพลดิเพลนิไปกับสวนสนกุที่ตัง้ใจเนรมติใหทาน
เหมอืนอยูในโลกตัวตอ สัมผัสความสนกุไปกับเครื่องเลนกวา 40 ชนดิ พรอมโชวการแสดงตางๆ ที่จะทาํใหคณุสนกุสนานไป
กับครอบครัวไดทัง้วัน โดย เลโกแลนดจะเปนออกเปน 7 โซนหลัก 1.MINILAND 2.THE BEGINNING 3. IMAGINATION 4.
LEGO TECHNIC IN LEGO® TECHNIC 5. LEGO KINGDOM 6. LAND OF ADVENTURE 7. LEGO CITY ไดเวลาอันสมควร
คณะพรอมกัน ณ จดุนัดหมาย

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ที่พัก โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรอืระดับเทยีบเทา



3 สงิคโปร – เมอรไลออน – ยนูเิวอรแซล สตดูโิอ – ชอปปงออชารท – ยะโฮว บารู

เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม

(จากยะโฮว บาร ูเดนิทางถงึ สงิคโปร ใชเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้นาํทานเดนิทางสู เมอืงสงิคโปร นาํทานชมถนนอลิ
ซาเบธวอลคซึ่งเปนจดุชมววิรมิแมน้ําสงิคโปรทานสามารถถายรปูคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของประเทศสงิคโปรโดยรปูปน
ครึ่งสงิโต ครึ่งปลานี้หันหนาออกทางอาวมารนิามทัีศนยีภาพที่สายงามโดยมฉีากดานหลังเปน โรงละครเอสเพลนนาท ซึ่ง
โดดเดนดวยสถาปตยกรรมการสรางคลายหนามทเุรยีน และทานยังสามารถมองเหน็ววิ Singapore Flyer และ Marina Bay
Sand ในฝงตรงขามอกีดวย จากนัน้นาํทานเดนิทาง สู เกาะเซน็โตซา (โดยรถบัสปรับอากาศวไีอพ)ี จากนัน้นาํทานเขาชม ยนูิ
เวอรแซล สตดูโิอ ที่แรกและที่เดยีวในภมูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต กับเครื่องเลน 24 ชนดิ โดย 18 ชนดิ เปนเครื่องเลนที่
ออกแบบใหมหรอืดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะแบงออกเปน 7 โซน ไดแก เมอืงไซไฟ ที่สดุของรถไฟเหาะรางคู ทัง้หวาดเสยีว
และสงูที่สดุในโลก ดวยระดับความสงู 42.5 เมตร โดยจาํลอง จากซรีี่ยชื่อดัง แบทเทลิสตาร กาแลก็ตกิา ซึ่งผูเลนสามารถ
เลอืกไดวาจะเปนฝายมนษุยหรอืฝายวายรายไซลอน กอนลงมอืฟาดฟนบนอากาศอยางหวาดเสยีวของแตละฝาย โซนอยีปิต
โบราณ พบกับเครื่องเลนเขยาขวัญที่มคีวามเรว็สงูและความนากลัวของเหลาวญิญาณมัมมี่จะคบืคลานในทามกลางความมดื
มาทาํใหคณุขนลกุซู! โดยไมรูตัว โซนเดอะ ลอสตเวลิด หรอืดนิแดนจลุสคิปารคที่พายอนอดตีกลับไปสูยคุดกึดาํบรรพ หาก
ใครลวงล้ําเขาเขตหวงหาม ไดโนเสารจะโผลมาหาคณุทันท ีเทานัน้ยังไมพอ คณุยังไดพบกับการแสดงโชวผาดโผนเสี่ยงตาย
ของเหลาสตันทไดที่ วอเตอรเวลิด โซนมาดากัสการ สนกุแบบชวิ ชวิ ดวยการลองเรอืชมธรรมชาตไิปพบกับ 4 นักแสดงนาํ
จากภาพยนตรการตนูเรื่อง มาดากัสการ อาทเิชน อเลก็ซ, มารตี้, เมลแมน และ กลอเลยี ทคีอยตอนรับคณุ เขาสูปาทบึแหงนี้
โซนนวิยอรก สัมผัสเมอืงจาํลองนวิยอรก เมอืงที่ใหญและเจรญิที่สดุในอเมรกิา และตื่นตาไปกับบรรยากาศแหงการสราง
ภาพยนตร การแสดงสเชี่ยลเอฟ็เฟค ในการแสดงโชวชดุพเิศษ ไลท! คาเมรา! แอคชัน่! สรางโดย สตเีวน สปลเบริก โซน
ฮอลลวีูด พบกับ โรงละครสไตลบรอดเวย และการตอนรับจากเหลาเซเลบรติี้ที่จะมายนืปรากฏตัวบนทองถนนแหงนี้ โซนฟาร
ฟาร อเวย ครัง้แรกของโลก กับ ปราสาท ฟาร ฟาร อเวย พรอมทัง้ชม ภาพยนตร 3มติ ิเรื่อง เชรค็ ซึ่งคณุไมเคยไดสัมผัสมา
กอน นอกจากที่นี้เทานัน้ นอกจากนี้ยังมมีมุ ลดความหฤหรรษมาที่กจิกรรมเบาๆ เอาใจนักกนิ-ดื่ม-ชอป กับรานอาหาร บาร คลับ
ที่รอเสริฟอาหารและเครื่องดื่มจากทัว่ทกุมมุโลก รวมถงึรานชอปปง รานแบรนดเนม และคอนเซป็ตสโตร บนเสนทาง เฟสทฟี
วอลค ถนนสายที่โดดเดนที่สดุของรสีอรท เวลิด เซน็โตซา เยี่ยมชมโรงแรมหรรูะดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER อสิระใน
การเที่ยวชม อยูดานนอกของยนูเิวอรแซล พบกับเครื่องเลนใหมลาสดุ ทรานสฟอรเมอรส เดอะ ไรด (Transformers the Ride)
สงครามศกึจักรกลแบบ 3 มติ ิเปนเครื่องเลนชนดิเสมอืนจรงิที่จาํลองเอาฉากของภาพยนตรดังเรื่องทรานสฟอรเมอรสมาใหผู
เลนเขาเปนสวนหนึ่งกับกองกาํลังเนสเขารวมกับฝายออโตบอทสทาํหนาที่พทัิกษปกปองแหลงพลังชวีติออลสปารกจากเหลา
ศัตรดูเีซป็ตคิอนสใหคณุไดเพลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแหงแรกของประเทศสงิคโปร

กลางวัน (อสิระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว) ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จดุนัดหมาย นาํทานเดนิทางสู
ภัตตาคาร

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาํทานเดนิทางกลับสูเมอืงยะโฮว บาร ูประเทศมาเลเซยี จากสงิคโปร เดนิทาง
ถงึ ยะโฮว บาร ูใชเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง)

ที่พัก โรงแรม MUTIARA HOTEL J/B (5 ดาว) หรอืระดับเทยีบเทา

4 กัวลาลัมเปอร – ซติี้ทัวร – ชอปปงตกึแฝด – สนามบนิ – กรงุเทฯ

เชา รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม ยะโฮว บาร ูเดนิทางถงึ กัวลาลัมเปอร ใชเวลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) หลังอาหาร
เชา นาํทานชมเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกัวลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมอืงที่ตัง้ขึ้นที่บรเิวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน ซึ่งเปนแหลง
แรดบีกุชัน้ดขีองโลก จากนัน้นาํทานแวะชมมัสยดิอาเหมด็เกาแกและสวยที่สดุในมาเลเซยี แวะถายรปูกับ อนสุาวรยีทหารอาสา
TUGU NEGARA เพื่อราํลกึถงึเหตกุารณ การสูรบไดแกสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 บรเิวณโดยรอบเปนสวนสาธารณะที่
สวยงาม จากนัน้นาํทานชม พระราชวังอสิตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเดจ็พระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผานชมอาคาร
สลุตาน อับดลุ ซามัด ที่ปจจบุันเปนสถานที่สาํคัญของทางราชการ ซึ่งตัง้อยูตรงขามกับ เมอรเดกา สแควร ซึ่งเปนจัตรัุสที่
ราํลกึถงึวันที่มาเลเซยีไดฉลองเอกราช พนจากประเทศในเครอืจักรภพ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมทัศนยีภาพของสัญลักษณอันดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร ตกึแฝดปโตรนาส ที่สงู
ที่สดุในโลกที่ 452 เมตร ซึ่งตัง้อยูใจกลางกรงุกัวลาลัมเปอร หรอืที่เรยีกวา KLCC จากนัน้ใหทานอสิระชอปปงที่ หางซเูรยี
เลอืกซื้อสนิคาแบรนดเนมตางๆ ไดตามอัธยาศัย (อาหารค่ําอสิระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการชอปปง)

19.30 น. ไดเวลาสมควรเพื่อเดนิทางสูทาอากาศยานอับดลุ อซซิ ซาห เพื่อเดนิทางกลับสูกรงุเทพฯ

22.00 น. เหนิฟากลับสูกรงุเทพฯ โดยเครื่องบนิของสายการบนิอยีปิต แอร โดยเที่ยวบนิที่ MS 961

23.15 น. คณะเดนิทางถงึ ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมดวยความประทับใจ จาก 108trip



อัตรานี้รวมถงึ :

1. คาตัว๋เครื่องบนิไป – กลับพรอมคาภาษสีนามบนิทกุแหง
2. คาโรงแรมที่พัก 3 คนื - คารถรับ – สง
3. คาบัตรเขาชมสถานที่ตาง ๆ ตามที่ระบไุวในรายการ
4. คาอาหารตามที่ระบใุนรายการ
5. คาประกันอบุัตเิหตรุะหวางการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บรษัิททาํไว
6. คาสัมภาระโหลดใตทองเครื่อง 1 ใบ น้ําหนักไมเกนิ 20 ก.ก.และ ถอืขึ้นเครื่องได 1 ใบ น้ําหนักไมเกนิ 7 ก.ก.ตอทาน

อัตรานี้ไมรวมถงึ :
1. คาภาษมีลูคาเพิ่ม คาภาษหัีก ณ ที่จาย (หากตองการ)
2. คาใชจายสวนตัวอื่น ๆ เชน คาซักรดี คาโทรศัพท ฯลฯ
3. คาทปิ มัคคเุทศกทองถิ่น แล คนขับรถ ( ขัน้ต่ําโดยประมาณ 45 รงิกติ / PAX / TIP) **สามารถใหไดมากกวานี้ ตามความประทับใจ เพื่อ
ความสะดวกรบกวน รวบรวมไวใหกับหัวหนาทัวรในวันสดุทาย **
4. คาทปิสาํหรับ หัวหนาทัวร
5. ไมแจกกระเปาเดนิทาง (เนื่องจากเปนโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)
6. คาทาํหนังสอืเดนิทาง และ คาวซีาของลกูคาตางดาว (ลกูคาตองดาํเนนิการจัดทาํดวยตัวเอง)


