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ทัวรส์งิคโปร ์มาเลเซยี 4 วนั 3 คนื 
เนน้ เทีย่วสงิคโปร ์+ กรงุกวัลาลัมเปอร ์มาเลเซยี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 
รับจัดเป็นกรุ๊ป 8 ท่านขึน้ไป 

ลกูคา้จะ มาจากทีไ่หน ก็จองทวัรก์บัเราได ้บนิจากดอนเมอืง, บนิจากเชยีงใหม,่ บนิจากภเูก็ต,
บนิจากกระบี,่รถจากหาดใหญ ่

วนัที่                       ราคา 

27 – 30 กรกฎาคม 2561 (วนัเขา้พรรษา)  

 

สอบถาม 

10 – 13 สิงหาคม 2561 (วนัแม่) 

12 – 15 ตลุาคม 2561 (วนัสวรรคต ร.9) 

7 – 8  ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 (ปี ใหม่) 
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วันแรก ::  หาดใหญ ่– ประเทศมาเลเซยี - ยะโฮรบ์าร ูJohor Bahru  
 
07.30 น.  เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรบัคณะทีจ่ดุนัดพบ จากนัน้เดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่น

ดา่นสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิี
การตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของมาเลเซยีทีด่า่น 
บกูติคายอูตีัม้ ผา่นจงัโหลน จติรา อลอสตาร ์สไุหงปัตตาน ีบตัเตอรเ์วริธ์ ไทผ้งิ อี
โปร ์ตนัหยงมาลมิสู ่ยะโฮรบ์าร ูJohor Bahru (เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ 
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนัน้เดนิทางตอ่ ... 
 
18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนัน้เดนิทางตอ่ 
 
21.00 น. น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม NEW YOKE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วันทีส่อง ประเทศสงิคโปร ์– ซติิท้ัวร ์สงิคโปร ์- Universal Studios Singapore 
 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตใ์นโรงแรม (3) จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นมาเลเซยีและ

ดา่นสงิคโปร ์( ดา่นวูด้แลนด ์) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 
 
08.00 น. น าทา่น ถา่ยรปู ณ บรเิวณ สนามปาดงั ซึง่ยา่นนีจ้ะเป็นเหมอืนสนามหลวงสงิคโปร ์

เป็นศาลาวา่การสงิคโปรช์มอนุสาวรยี ์สมยัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ชมอาคารแอส
แพนแนล หรอื โรงละครแหง่ชาตขิองสงิคโปร ์ลกัษณะคลา้ย 
หนามทเุรยีน จากนัน้ ชมปากแมน่ ้าสงิคโปร ์ตรงสงิโตทะเลพน่น ้า ถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึ 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่Resorts World Sentosa ยนูเิวอรเ์ซล สตดูโิอ ทา่นจะ ได ้
สมัผัสสดุยอดของการผจญภัยประสบการณท์ีแ่ปลกใหม ่สดุยอดความบนัเทงิทีม่ทีี่
เดยีวในสงิคโปร ์ยนูเิวอรเ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์
BATTLESTAR GALACTICA เสยีวสดุ ๆ กบัรถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ีส่งูทีส่ดุใน
โลก 
MADAGASGAR สนุกสนานกบัเครือ่งเลน่จากตวัละครจากมาดารก์สัการ ์ทีร่ายลอ้ม
ดว้ยสตัวแ์ปลกตามากมาย 
SCI – FI CITY สมัผัสเมอืงไซไฟแหง่แรกในสงิคโปรค์วามมชีวีติชวีากบัความ
มหศัจรรยข์องเหลา่เครือ่งจกัรอนัทนัสมยัล ้าอนาคต ทีค่ณุตอ้งทึง่ 
FAR FAR AWAY เมอืงแหง่ต านานและนทิาน ตะลงึกบัความงดงามของปราสาท 
SHERK ขวัญใจของคณุหนูๆ ครัง้แรกของโลก 
จรูาสสคิพารค์ค์ราปิดดิแอดเวนเจอร ์ 
การผจญภัยกลางสายน ้  า้ เพือ่หนกีารตามลา่จากทเีร็กซ ์ 
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รเีวนจอ์อ์อฟเดอะมมัม ีรถไฟเหาะทมีคีวามเร็วสงู ทจีะพานักทอ่งเทีย่วหลบลกูไฟ 
แมลงปีกแขง็ และกองทัพมมัมีท่า่มกลางความมดืมดิ 
เครือ่งเลน่และจดุเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย วอเตอรเ์วลิด ์ 
สเตจ 28 และ เทรเชอรฮ์ฮ์นัเตอร ์ทรีอพาคณุไปกบัความตืน่เตน้เรา้ใจ 

 
เทีย่ง  พักรับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร บนเกาะ (อสิระไมร่วมในทัวร ์)  

จากนัน้น าทา่นสนุกสนานกบัหลากหลายกจิกรรมความบนัเทงิ เราจะพาทา่นไปพบ 
ถนนคนเดนิแหง่ความบรเิวณบนัเทงิ ไดท้ัง้ FestiveWalk เปิดใหบ้รกิาร 
ตลอด 24 ชััว่โมง สนุกสนานไปกบัการชอ้ปป้ิง พบกบัรา้นคา้แบนดเ์นมมากมาย 
เชน่ Coach , Tumi , Victory Secret 
เยืย่มชมโรงแรมหรรูะดบั 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพยีงกา้วเขา้สูบ่นัได
เลอืน ฮอล ออฟ เทรดเชอร ์
ก็จะไดพ้บความงดงามแบบดจิติอลพาโนรามาจากประตมิากรรมละลานตา พบกนั
กบัเดอะซเีคร็ดการเ์ดน้ท ์ทรีายลอ้อ้มไปดว้ยก าแพงน ้า ชมการแสดงของกลุม่
สาวป๊อปแดนซ ์ เดอะแมกซมิดอล ซึง่จจากความมนัส ์ทีผ่สมผสานเสน่หข์อง
เซีีย้งไฮ ้ และลาสเวกสัมาสูค่ณุ…เพลนิเพลนิกนัการเยีย่มชมคาสโินแหง่แรกของ
ประเทศสงิคโปร ์

 
ค า่ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารบนเกาะ (อสิระไมร่วมในทัวร)์ คณะออก

เดนิทางจากเกาะสงิคโปรส์ู ่รัฐยะโฮรบ์ารผูา่นพธิกีารตรวจครเขา้เมอืงทัง้ 2 
ประเทศ 

ค า่   เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม NEW YOKE HOTEL ระดบั 4 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
วันทีส่าม ยะโฮรบ์าร ู– เมอืงใหม ่ปตุราจายา่ - กวัลาลมัเปอร ์
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตใ์นโรงแรม (4) จากนัน้ เดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (5) 
 
บา่ย คณะเดนิทางถงึ เมอืงใหม ่ปตุราจายา Putra Jaya เป็นนครทีม่คีวามทนัสมยัและ

กา้วหนา้ลกัษณะอยา่งสมบรูณท์ีส่ดุภายในศตวรรษที ่21 นี ้ศนูยก์ลางแหง่ความ
ดงึดดูใจ เปอรด์านาปตุรา ส านักงานนายกรัฐมนตร ีเซอรเีปอรด์านา 
สถานทีพ่ านักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตร ีมสัยดิปตุรา มโีดมสชีมพ ูกอ่สรา้งดว้ย
หนิแกรนติสกีหุลาบ ออกแบบง่ายๆแตห่รหูรา ตกแตง่อยา่งสวยงามโดยใช ้

ทะเลสาบปตุราเป็นเครือ่งประดบัความโดดเดน่ สะพานปตุรา งดงามตรงึ 
ตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ 

 
ค า่  บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (6) 

จากนัน้เขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม PUDU PLAZA HOTEL 
วันทีส่ ี ่ ซติิท้ัวรก์วัลาลมัเปอร ์– ชอ้ปป้ิง ดวิตีฟ้ร ีจงัโหลน – หาดใหญ ่
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เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟตใ์นโรงแรม (7) 
 
08.00 น. ชม กวัลาลมัเปอร ์Kuala Lumpur garden city of lights เมอืงหลวงของประเทศ

มาเลเซยี “นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดบัประดาไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่
ดอกไมท้ีส่วยงามตระการตา น าเทีย่วชม จตัรุัสเมอรเ์ดกา้ 
Dataran Merdeka ศนูยก์ลางของกรงุฯ ชม เสาธง ทีม่คีวามสงูทีส่ดุในโลก 100 
เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอบัดลุซาหมดั Sultan Abul 
Samad Building ชม พระราชวังแหง่ชาต ิIstana 
Negara ทหารมา้ประจ าพระองค ์ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึเพือ่เก็บไว ้ใน ความทรง
จ า ผา่นชมทัศนยีภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มสัยดิหนิออ่น สถานรีถไฟเกา่แก่
KL Tower ทีม่ ีความสงู 421 เมตร Petronas Twin 
Tower ตกึแฝด หรอื ตกึปิโตรนัส ทีม่คีวามสงู 452 เมตร ชอ้ปป้ิงรา้นชอ็คโกเล็ต 
ทีร่วมชอ็คโกเล็ต หลากหลายจากทัว่ทกุมมุโลก 

 
เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร (8) 

แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้รจีังโหลน จากนัน้ผา่นพธิกีารตรวจ
ประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ 

 
ค า่  เดนิทางถงึหาดใหญโ่ดยสวัสดภิาพ 
 
 

อตัราค่าบริการ 
รับจัดเป็นกรุ๊ป 8 ท่านขึน้ไป 

 
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2 ท่าน) 
บุคคลที่ 3 ของห้อง 

(ไม่เสริมเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

รถบัส ราคา สอบถาม 
รถตู้ ราคา สอบถาม 

รถบัส ราคา สอบถาม 
รถบัส ราคา สอบถาม 

รถบัส ราคา สอบถาม 
รถบัส ราคา สอบถาม 
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**เท่ียวสนุกทวัร์ ... ไม่ไดร้วมค่าอาหารบางม้ือไวใ้นค่าทวัร์ดว้ยเหตุผลหน่ึงในวธีิท่ีจะใหน้กัท่องเท่ียวไดซึ้มซบัวฒันธรรมและความ
เป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของคนในทอ้งถ่ินในประเทศนั้นๆ ไดอ้ยา่งลึกซ้ึง ส่ิงนั้นก็คือการไดล้ิ้มลองอาหารสธรรมชาติดั้งเดิมตามแบบฉบบัของ
คนในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริงในบางม้ือตามความเหมาะสมโดยมีไกดแ์ละหวัหนา้ทวัร์คอยดูแลในการซ้ืออาหารอยา่งใกลชิ้ด** 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถบสัปรับอากาศมาเลเซีย หรือ รถตู ้น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
- ค่าเขา้ชมสิงคโปร์ยนิูเวอร์แซล 
- ค่าท่ีพกั 3 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (8 ม้ือ) + อาหารวา่งขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม วนัละ   รอบ 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ  ,000,000 บาท / รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว อาทิเช่น ค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด,ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ท่ีเรียกสั่งเอง เป็นตน้  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ ( นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว ) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง (พาสสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  
- ค่าอาหารบา้งม้ือ ท่ียงัไม่มีในโปรแกรมทวัร์ 
- ค่าเขา้ชม บา้งรายการท่ี ไม่มีในรายการทวัร์ 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
ราคาทวัร์ท่ีทางบริษทัเสนอในขา้งตน้ คิดจากค่าใชจ่้ายจริง เช่น ค่ารถ,ค่าท่ีพกั,ค่าอาหาร,ค่าไกด,์ค่าบริการระหวา่งการเดินทาง
และอ่ืนๆ ท่ีเนน้คุณภาพของการบริการเพื่อความประทบัใจของลูกคา้เป็นส าคญั ทั้งน้ีทางบริษทัไม่มีความประสงค์ให้ลูกคา้
เกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อทีมงาน หลงัจากกลบัจากการเท่ียวกบัทางบริษทัในทุกๆคร้ัง ดงันั้นจึงมีนโยบายในการท างานท่ีมี
คุณภาพในทุกขั้นตอน 
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