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เทีย่วมาเลเซยี + สงิคโปร ์ไปคร ัง้เดยีวไดเ้ทีย่วถงึ 2 ประเทศ 

เหนอืสดุ สู ่ใตส้ดุ สงิคโปร ์

เทีย่วนีคุ้ม้มาก ราคาไมถ่งึ หมืน่ 

ราคาทา่นละ 7,997 บาท 
จองทัวร ์สงิคโปร ์มาเลเซยี กบัเรา ดกีวา่ยังงัย?? ให ้

เปรยีบเทยีบ ตรงนี ้
1.ในโปรแกรมทัวร ์รวมอาหารแลว้กีม่ือ้ ? 

2.พักที ่โรงแรมไหน? พักหอ้งละกีท่า่น 

3.เดนิทางมไีกดด์แูล ดว้ยหรอืปลา่ว ? 

4.บงัคับ ใหจ้า่ยคา่ทปิ แกไ่กดห์รอืปลา่ว ? 

5.มขีนม หรอื น ้าดืม่ น ้าหวาน บรกิาร บา้งหรอื ปลา่ว 

6.เดนิทางดว้ย รถตู ้หรอื รถบสั 

7.ในโปรแกรมทัวร ์รวมคา่เขา้ชมอะรัยแลว้บา้ง และถา้ตอ้งไปจา่ยเพิม่เอง รวมๆ แลว้ ถกูหรอืแพง ? 

 

 
 

เทีย่วสนุกทวัร ์ขอ เสนอราคาทัวรแ์บบ จอยกรุ๊ป เดนิทางตามชว่งเวลาตา่งๆ ทีก่ าหนดทา่นสามารถจอง

ลว่งหนา้เขา้มาไดเ้ลย ทา่นทีอ่ยูก่รงุเทพ อยูเ่ชยีงใหม ่อยูเ่ชยีงราย ก็สามารถจองทวัรก์บัเราได ้ถกูกวา่ 

เพราะโปรแกรมทัวรน์ี ้ดจีรงิ ถกูจรงิ เดนิทางจรงิ ทา่นทีอ่ยูต่า่งจังหวดั ลองหาตัว๋ถกูๆ จองลว่งหนา้ได ้

เลย ราคาทวัรม์าเลเซยีสงิคโปร ์4 วนั 3 คนื นี ้เราเริม่ จากหาดใหญ ่เปลีย่นบรรยากาศ เทีย่วดว้ยรถ

ตู ้หรอื รถบสัมาเลเซยี จากภาคเหนอืของมาเลเซยี สู ่ใตส้ดุของประเทศ สงิคโปร ์ทา่นจะไดเ้ทีย่วครบ 

แหลอ่งทอ่งเทีย่วไฮไลตข์อง ประเทศมาเลเซยี และ ประเทศสงิคโปร ์เชน่ เทีย่วกรงุกวัลาลมัเปอร ์

ตกึปิโตนสั พระราชวงัอสีตา้นา่ เมอืงใหมป่ตุราจายา่ เมอืงมรดกโลก มะละกา เทีย่วสงิคโปรท์ ัง้
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เมอืง เชน่ เกาะเซ็นโตซา่ จดุทีต่ ัง้ของ สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล ชมน า้พุดนตร ีแบบใหม ่Song of 

The Sea ชมอาคารรปูเรอื ที ่ตกึมารนิา่เบย ์ถา่ยรปูกบั เจา้เมอรไ์ลนอ์อ้น สญัญาลกัษณ์ 

ทางการทอ่งเทีย่วของประเทศสงิคโปร ์

 

โปรแกรมการเดนิทาง :: 

วันแรก หาดใหญ ่– มาเลเซยี – พระราชวังอสิตา้น่า – ตกึปิโตนัส (ตกึแฝด) 

05.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ หนา้เซ็นทรลัเฟสฯ หาดใหญ ่จากนัน้ลงทะเบยีนเชค็อนิ 
ครบแลว้ ออกเดนิทางเลย สู ่ดา่นสะเดา่ 

ถงึดา่น ผา่นดา่นไทย และ ดา่นมาเลเซยี โดยการใชห้นังเสอืเดนิทางทีม่อีายเุหลอื ไมน่อ้ยกวา่ 6 
เดอืน 

เมือ่ ทกุทา่นจ๊อปหนังเสอืเดนิทาง พรอ้มแลว้ เดนิทางตอ่ 

 ระหวา่งทาง ไกดจ์ะแนะน าขอ้มลู และเลา่เรือ่งราวของประเทศมาเลเซยี สลบักบัใหท้า่น
พักผอ่นบนรถ ดบูรรยากาศของประเทศมาเลเซยี ทัง้สองขา้งทาง และ เราจะแวะจดุเขา้
หอ้งน ้า เพือ่ใหท้า่นไดเ้ปลีย่นอริยิาบถ จากนัน้เดนิทางตอ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (บรกิารมือ้ที1่) 

บา่ย พาคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี คอื กรงุกวัลาลมัเปอร ์

เมือ่ ถงึ เราจะพาทา่นไปชม ดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่เนกา้รา่ ญซึง่เป็นพระราชวัง
หลวงของประเทศมาเลเซยี เป็นทีป่ระทบัของ พระราชาธบิด ีผูป้กครองสงูสดุของประเทศ
มาเลเซยี ทา่นจะไดถ้า่ยรปู กบัทหารมา้ พรอ้มกบัมา้ตวัโปรด และ ถา่ยรปูบรเิวณลานกวา้ง
หนา้พระราชวัง มป้ีายบอกซือ่ พระราชวัง ลกัษณะของ พระราชวัง ตัง้อยูบ่นเนนิสงู มโีดม
ของพระราชวังสทีอง สวยงาม เห็นเดน่มาแตไ่กล 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ พาทา่นเดนิทางสู ่ยา่นบาตเูคป เลอืกซือ้นาฬกิาราคาถกู ของแท ้และ ขนมของฝาก
มากมาย ทีย่า่นนี ้เสร็จแลว้เดนิทางสู ่ตกึแฝด 

แวะ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปู ที ่จดุถา่ยรปูกบัตดึแฝดปิโตนสั จากนัน้พาทา่นเดนิทางเขา้สู ่KLCC 
ซึง่เป็นหา้งดัง ทีต่ัง้อยูใ่นตกึปิโตนัส เชญิทา่นเดนิชม ชอ้ปไดต้ามอธัยาศัย และ แนะน า
ทา่นผูห้ญงิ หา้งนีค้อื แหลง่ขาย รอ้งเทา้วนิชี ่ทีถ่กูทีส่ดุในมาเลเซยี หรอื ทา่นใดยงัถา่ยรปู
กบัตกึแฝดไมพ่อใจ 

    
ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (บรกิารมือ้ที ่2) 

พัก เขา้พกั ณ PUDU PLAZA HOTEL KL หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วันทีส่อง กรงุกวัลาลัมเปอร ์– เมอรเ์ดกา้แสควร ์– ปตุราจายา่ – เมอืงมะละกา – ยะโฮบาร ู

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารมือ้ที ่3) 

08.00 น. ออกเดนิทาง เทีย่วตอ่ เริม่ที ่
1.ชมลานเมอรเ์ดกา้แสควร ์หรอื ลานประกาศอสิรภาพ ทีช่าวมาเลเซยีใชเ้ฉลมิฉลอง
หลังจากทีอ่งักฤษมอบเอกราชกลับใหก้บัมาเลเซยี จดุเดน่อยูท่ี ่อาคารหอนาฬกิาอพัดลุ
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ซาหมดั 
2.พาทา่นไปชม เมอืงใหมบ่ตุราจายา่ รัฐบาลมาเลเซยี ใชเ้ป็นศนูยร์าชการแหง่ใหมใ่น
ปัจจบุนั อาคารตา่งๆ ตกแตง่แบบมาเลเซยีมอรเ์ดิน้ และแปลกตาดมีากๆ ครับ 

    

 

 

 

 
จากนัน้ พาคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงมรดกโลก มะละกา 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (บรกิารมือ้ที4่) 

14.00 น. พาทา่นเทีย่วชม ยา่นตกึแดง อดตี
เคยเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคญัของประเทศ
มาเลเซยี ถา่ยรปูยา่นตกึเกา่ และเดนิ
ขึน้ไปชม ป้อมปืน และ โบสถเ์ซนต์
จอรน์มะละกา หรอื ทา่นใดจะลองน่ัง
รถ 3 ลอ้ พาชมรอบเมอืงมะละกาก็
เชญิตามอธัยาศัย (น่ังรถ 3 ลอ้ ลกูคา้
ตอ้งช าระเงนิเพิม่เอง)  

จากนัน้ พาคณะเดนิทางตอ่สู ่เมอืงใตส้ดุ ของประเทศมาเลเซยีที ่รฐัยะโฮบาร ู

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (บรกิารมือ้ที5่) 

พัก เขา้พกั ณ NEW YORK HOTEL หรอื ระดบัเดยีวกนั 
หนา้โรงแรมจะมรีา้นโรตอีร่อย และ ขา้วอายัมแปแย๊ะ อร่อย มากๆ มาแลว้ตอ้งหาโอกาสลองนะครับ 

วันทีส่าม เทีย่วสงิคโปรเ์ต็มวัน – ชมน ้าพดุนตร ีทีเ่สยีเงนิ WING OF TIME 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (บรกิารมือ้ที6่) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์จากทีพั่ก เพยีง 10 นาทกี็ถงึดา่นวูด๊แลนด ์ดา่นผา่น
แดนระหวา่งมาเลเซยี และสงิคโปร ์

จากนัน้ พาทา่นเดนิทางสู ่อา่วมารนิา่ ตรง จดุถา่ยรปูกบั เมอรไ์ลนอ์อ้น เจา้สงิโตพน้น ้า ทีม่หีาง
เป็นปลา และ มหีัว เป็นสงิโต ซึง่ชาวสงิคโปรบ์อกวา่ จดุนีค้อื จดุทีม่หีัวงจุย้ดทีีส่ดุของ
ประเทศสงิคโปร ์เชญิ ทา่นถา่ยรปูกนัอยา่งจใุจ 
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จากนัน้ พาทา่นสู ่ตกึและหา้งของ มารนิา่เบยแ์ซน ทีซ่ ึง่เป็นทัง้หา้ง และโรงแรมขนาดใหญ ่ในที่

เดยีวกนั ใหท้า่นไดเ้ดนิชม และถา่ยรปูกบัอาคารรปูทรงเรอืลอยอยูก่ลางอากาศอยา่งจดุใจ 

 
จากนัน้ พาทา่นไปเดนิชม ณ ยา่นสนิคา้ และหา้งดังของประเทศสงิคโปร ์ณ ยา่นถนนออรช์ารต์ 

ซึง่มสีนิคา้แบรนดเ์นม หรอื สนิคา้ทั่วไปมากทีส่ดุในประเทศสงิคโปร ์

 
เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารตามอธัยาศัย 

จากนัน้ พาทา่นเดนิทางสู ่เกาะเซน็โตซา่ จดุทีต่ัง้ของ สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล สวนสนุกระดับโลก 
ซึง่แบง่เป็นโซนตา่งๆ มากมาย 
(ทา่นใดจะเขา้สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล ตอ้งช าระเพิม่เองทา่นละ 1,600 บาท) 
ทา่นทีไ่มเ่ขา้ ยนูเิวอรแ์ซล ก็สามารถเทีย่วดา้นนอกได ้มมุตา่งๆ เชน่ 
1.โซนคาสโิน 
2.โซนชอ้ปป้ิงมอลล ์
3.เดนิไปถา่ยรปูกบั สงิโตเมอรไ์ลออ้นตวัใหญ ่
4.น่ังรถไฟฟ้า ไป ทีห่า้ง VIVO 
5.ไปชม S E A Aquarium Singapore (ยงัไมร่วมในโปรแกรมทัวร ์ทา่นทีจ่ะขา้ชมซือ้ตัว๋
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ประมาณ 800 บ.) 
6.เดนิถา่ยรปู บรเิวณดา้นนอกของสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล มจีดุถา่ยรปูและเทีย่วเยอะมาก 
7.และอืน่ๆ อกีมากมาย 

 
18.30 น. พาคณะน่ังรถไฟฟ้า เดนิทางสู ่สถานชีายหาด Beach Staytione เพือ่ไปรอเวลาชม น ้าพุ

ดนตร ีแหง่ใหมข่อง เกาะเซน็โตซา่ที ่หนา้ชายหาด การแสดงชดุนีช้ ือ่วา่ WING OF 
TIME การแสดงชดุแรก เริม่ เวลา 19.00 น. เวลาในการแสดง ประมาณ 1 ชม. 

 
อาหารค า่ อสิระลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกมาก ตามอธัยาศัย 

เมือ่ การแสดงจบ พาคณะน่ังรถ เดนิทางกลับสู ่ทีพั่กฝ่ังประเทศมาเลเซยี 

พัก เขา้พกั ณ NEW YORK HOTEL หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วันทีส่ี ่ ยะโฮบาร ู– เดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารมือ้ที ่7) 

07.00 น. คณะเดนิทางกลับ สู ่ประเทศไทย 

 ระหวา่งทางเราแวะตามจดุแวะพัก เขา้หอ้งน ้า และจดุคารป์ารค์กิง้ ตามความเหมาะสม 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (บรกิารมือ้ที ่8) 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางตอ่ สู ่หาดใหญ ่

แวะ หากมเีวลา และ หอ้งดวิตีฟ้รทีีด่า่นจังโหลนยงัไมปิ่ด เราจะแวะใหล้กูคา้ไดเ้ลอืกซือ้ของ
ฝากที ่THE ZON DUTY FREE กอ่นเขา้ดา่นไทย 

19.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
ลกูคา้ที ่ซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิกลับ กรงุเทพ ฯ ควรซือ้ต๋ัวกลับหลัง เวลา 22.30 น. หรอื สอบถามเจา้หนา้ทีท่างทัวรก์อ่นท าการจองตั๋ว
เครือ่งบนิในประเทศทกุครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

ราคาตอ่ทา่น 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่/ ทา่น ราคาเด็ก 3-9 ขวบ พักเดีย่วจา่ยเพิม่ 

เดอืน ก.พ. 61  

วนัที ่16-19(ตรงวนัตรุษจนี) 

7,997 บ. 6,996 บ. 2,000 บ. 

เดอืน ม.ีค. 61  
วนัที ่1-4 (ตรงวนัหยดุมาฆบชูา) 

7,997 บ. 6,996 บ. 2,000 บ. 

เดอืน เม.ย. 61  

วนัที ่6-9 (ตรงวนัหยดุ วนัจักร)ี 
วนัที ่13-16 (ตรงวนัหยดุสงกรานต)์ 

7,997 บ. 6,996 บ. 2,000 บ. 

เดอืน พ.ค. 61  
วนัที ่26-29 (ตรงวันหยดุ วันวสิาขบชูา) 

7,997 บ. 6,996 บ. 2,000 บ. 

 

ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถน าเทีย่วตามโปรแกรมทวัร ์(รถตู ้หรอื รถบัส) 

2.คา่อาหารทัง้หมด 8 มือ้ 

3.คา่ทีพั่ก 3 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น 

4.คา่เขา้ชม น ้าพุดนตร ีWING OF TIME ทีส่งิคโปร ์

5.คา่ขนม น ้าดืม่ น ้าหวาน บรกิารวนัละ 1 รอบ 

6.คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

7.คา่ไกดบ์รกิารตามโปรแกรมทวัรต์ลอดการเดนิทาง 

ราคานีย้งัไมร่วม :: 

1.คา่เขา้ชมสถานที ่ทีอ่ยูน่อกเหนอืในโปรแกรมทวัร ์และลกูคา้เรยีกใชเ้พิม่เอง 

2.คา่ภาษี ตา่งๆ หากทา่นตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ 

3.คา่เซอรช์ารตห์อ้งพัก กรณีโรงแรมเรยีกเก็บเพิม่ เทศกาล กระทนัหัน 


