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เช่ือเลย ใครๆ กไ็ป เที่ยวมาเลเซีย + สิงคโปร์ 4 วนั 3 คนื 

คุ้มกว่า ไป 2 คร้ัง แต่ไปคร้ังเดยีวได้เที่ยวถงึ 2 ประเทศ 

 
ทวัร์น้ีไม่เรียกเกบ็ทิปกบัลกูคา้ 

เราเนน้ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริง ขายความจริง ของแหล่งท่องเท่ียวมาเลเซีย และสิงคโปร์ 
 

กรุ๊ปนี ้จัดพเิศษ :: เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาตบนเกน็ติง้เลย 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ::   

วนัแรก รับคณะทีห่าดใหญ-่ดา่นสะเดา-เขา้มาเลเซยี-ไปเก็นติง้ไฮแลนด ์       (-/เทีย่ง/ค า่แบบบฟุเฟ่ต)์ 

05.30 น. ทมีไกดข์องเทีย่วสนุกทัวรร์อรับคณะทีห่าดใหญ ่ณ จดุนัดพบ พรอ้มมรีถตู ้จ านวน 5 คัน ไปสง่ที่
ดา่นสะเดา 

07.00 น. คณะเดนิทางถงึ ดา่นสะเดา ผา่นดา่น ตม. ฝ่ังประเทศไทย และฝ่ังมาเลเซยี จากนัน้ขึน้รถบัส
มาเลเซยีทีม่ารอรับอยูแ่ลว้ 

 เดนิทางตรงสู ่เก็นติง้ไอแลนด ์ทีเ่ป็นทัง้แหลง่บันเทงิและทีพั่ก 

เทีย่ง แวะพัก รับประทานอาหารกลางวนั ณ  รา้นอาหาร (1) 

บา่ย เดนิทางตอ่สู ่สถานเีคเบิล้คารเ์ก็นติง้ 
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16.00 น. เมือ่คณะเดนิทางถงึสถานเีคเบิล้คาร ์เตรยีม
ตัวส าหรับ น่ังเคเบิล้คาร ์เดนิทางสูย่อดเขา
เก็นติง้ ระหวา่งทางผา่นชมววิมมุสงูของภเูขา 
ป่าไม ่และผา่นววิทีเ่ห็น วัดชนิซุย่ ซึง่เป็นวดั
จนีทีส่วยงามมากครับ อยูไ่มไ่กลจากเก็นติง้
ไฮแลนด ์

17.00 น. พาคณะเขา้ไปเช็คอนิ ทีล็่อบบีข้อง Frist World Hotel 
(หอ้งพักไมม่เีตรยีงเสรมิทกุหอ้ง ทางโรงแรมไมม่นีโยบายเสรมิเตรยีงครับ) 

 จากนัน้ไกดจ์ะนัดเวลาคณะเพือ่พาเดนิชม สว่น
ตา่งๆ ของเก็นติง้ และอธบิายวา่บนเิก็นติง้มอีะ
รัยน่าสนใจบา้ง เชน่ โซนเฟรริส์เวลิพลา่ซา่ 
โซนชอ้ปป้ิง โซนเครือ่งเลน่ โซนโชวต์า่งๆ 
เป็นตน้ 

18.30 น. รับประทานอาหารค า่ (2) 
ส าหรับคณะของทา่นเราจัดอาหารอยา่งด ีแบบปฟุเฟ่ตน์ำนำชำต ิจองรวมไปกับหอ้งพักแลว้
ครับ 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่อง เก็นติง้-ปตุราจายา่-มะละกา-สงิคโปร ์                                              (เชา้/เทีย่ง/ค า่) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. พาคณะน่ังเคเบิล้คาร ์ลงจากยอดเขาเก็นติง้ ผา่นชมววิยามเชา้อกีรอบครับ จดุเดน่ยังอยูท่ีว่วิของ 
วดัชนิซุย่  

 เมือ่เดนิทางมาถงึ สถานปีลายทาง เก็บสมัภาระของทา่นขึน้รถบัส เดนิทาง
ตอ่สู ่เมอืงใหมป่ตุราจายา่ เทีย่วชมเมอืงศนูยร์าชกาลแหง่ใหมข่องประเทศ
มาเลเซยี ทีแ่บง่ผังเมอืงไว ้
อยา่งด ีเชน่ โซนทีพั่ก โซน
รัฐสภา โซนกระทรวงตา่งๆ แต่
จดุเดน่ทีพ่ลาดไมไ่ดค้อื 
ถา่ยรปูทีล่านหนา้เสาธง 13 รัฐ 
และ มัสยดิสชีมพ ูหรอืจะมา
ชมววิสวยๆ ที ่ทะเลสาปปตุรา
จายา่ 

 จากนัน้เดนิทางสู ่เมอืงเกา่ มะละกา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) 
เสร็จแลว้เดนิทางตอ่ 

16.00 น. 
 
 
 
 
 
 

แวะเมอืงมะละกา เทีย่วชมเมอืงเกา่ ซึง่เป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญของประเทศมาเลเซยีและภมูภิาค 
จนไดย้กยอ้งจากองคก์ารยเูนสโก ้ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกทางประวตัศิาสตรอ์กีทีห่นึง่ของประเทศ
มาเลเซยี ทา่นจะไดช้ม ตกึแดงสไตนช์โินโปรตกุสิ เดนิขึน้เนนิชมโบสถเ์ซนปอลต ์ชมปะตซูานดิ
เอโก ้และเชญิถา่ยรปูตามอัธยาศัย และใหเ้วลาคณะเดนิชม ชอ้ปป้ิงสนิคา้ หรอื หากขยันเดนิ
หน่อยแนะน าขา้มล าคลองไป ยา่นถนนคนเดนิ Jonker Streed 
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 เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม พาคณะเดนิทางตอ่สู ่ประเทศสงิคโปร ์ผา่นดา่น วูด้แลนด ์

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (5) 

พัก เขำ้พกั ณ Cherry Loft Hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั 
จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่น หรอื อสิระเทศในสงิคโปรต์อนค า่เอง 

วนัทีส่าม เมอรไ์ลอ้อ้น –เกาะเซ็นโตซา่ – ไชนาทาวน์  - ยา่นถนนออรช์าต ์

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (6) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่ปากแมน่ ้าสงิคโปร ์ทีจ่ดุทีม่ฮีว่งจุย้ดทีีส่ดุ คอื ลานเมอร์
ไลออ้น เชญิทา่นถา่ยรปูมมุตา่ง ทีม่ฉีากหลัง เป็น อาคารเอสพานาส มาริ
น่าเบยแ์ซน ตดึรปูรา่งแปลกตา และ ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั เมอรไ์ลออ้น 
 
 
 
 
  

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่เกาะเซ็นโตซา่ เดนิชอ้ปป้ิง และถา่ยรปูมมุตา่งๆ ตามอัธยาศัย และไมค่วร
พลาด ถา่ยรปูกับ ลกูโลกสญัญาลักาณ์ของสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล 

จากนัน้  
 
พาคณะไปยา่นไชน่าทาวน ์ซึง่นอกจากมอีาหารการ
กนิ ของสวุเีนยีร ์และเสือ้ผา้แลว้ ยังม ีวดัพระเขีย้ว
แกว้ ทีท่า่นสามารถขึน้ไปสกัการะ พระเขีย้วแกว้
มรกต บน ชัน้ 4 ของวดัไดค้รับ 

จากนัน้ พาคณะไปชอ้ปป้ิง และเดนิหา้งดัง ยา่นถนนออรช์ารต์ ยา่นเศรษฐกจิของคนสงิคโปร ์
นักทอ่งเทีย่วมักมาทีน่ี ่เพราะตอ้งการสนิคา้ราคาถกู และสว่นลดตา่งๆ มากจรงิๆ ทีส่ าคัญมหีา้ง
ใหเ้ดนิเปรยีบเทยีบราคามากครับผม เทีย่วสนุกทัวรแ์นะน า หา้งOG หา้ง301 เป็นตน้ครับ 

เทีย่ง บรกิารขา้วมันไกส่งิคโปร ์ณ รา้นอาหารดังของประเทศสงิคโปร ์(7) 

บา่ย พาคณะเดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์ผา่นดา่นวูด้แลนด ์เขา้รัฐยะโฮบารู ของมาเลเซยี 
เดนิทางตอ่สู ่กรงุกัวลาลมัเปอรข์องประเทศมาเลเซยี 

 ระหวา่งทางแวะจดุ Car Parking ใหท้า่นเปลีย่นอริยิาบท 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (8) 

พัก เขำ้พกั ณ Pudu Plaza Hotel หรอื เทยีบเทำ่ 
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วนัทีส่ ี ่ กรงุกัวลาลัมเปอร ์– ลานเมอรเ์ดกา้แสควร ์– ถา่ยรปูกับตกึปิโตนัส – พระราชวงัอสีตา้น่า 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

08.00 น. พาคณะมาเซลฟ่ี ถา่ยรปูทีล่านเมอรเ์ดกา้แสควร ์ซึง่เป็นยา่นศนูยร์าชกาลเกา่ของกรงุ
กัวลาลัมเปอรท์ีม่ ีศลิปะแบบมัวรใ์นการสรา้งอาคารตา่งๆ และมสีนามหญา้ ทีม่ธีงชาตมิาเลเซยี 
ซึง่สงูเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากธงชาตขิองเกาหลเีหนอืเพยีงชาตเิดยีวเทา่นัน้ครับผม 

จากนัน้ พาคณะไปถา่ยรปูกับ ตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก คอืตกึปิโตนัส ทีถ่กูสรา้ง
ดว้ยแสตนเลททัง้หลัง ดา้นลา่งของตกึเป็น พพิธิภัณฑปิ์โตนัส ซึง่เป็น
ผูจั้ดการ และขดุเจาะน ้ามันในประเทศมาเลเซยี จดุถา่ยรปูทีด่ทีีส่ดุ
นักทอ่งเทีย่วจะตอ้งไมเ่ขา้ไปถงึตัวตกึ ซึง่การทอ่งเทีย่วมาเลเซยี ได ้
จัดทีส่ าหรับใหนั้กทอ่งเทีย่วไดถ้า่ยรปูไวค้รับผม 

ตอ่ดว้ย พาคณะเดนิทางสู ่พระราชวงัแหง่ชาต ิทีช่ ือ่ 
อสีตา้น่าเนกา้รา่ ของประเทศมาเลเซยี และให ้
ทา่นไดถ้า่ยรปูกับมา้ และทหารมา้หนา้
พระราชวงัครับผม 

 เสร็จแลว้ พาคณะเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (10) 
หลังจากนัน้เดนิทางตอ่สู ่หำดใหญ ่

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึหำดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 

จ านวนผู้เดนิทาง ราคาเดนิทาง ต่อท่าน 

โปรดแจง้พนักงาน สอบถาม 
ราคาน้ีรวมแลว้ดงัน้ี :: 
1.ค่ารถตูรั้บจากหาดใหญ่ ไป ส่งท่ีรถบสัมาเลเซีย ท่ีด่านสะเดา จ านวน 5 คนั 

2.ค่ารถบสัมาเลเซีย บริการในมาเลเซีย และในสิงคโปร์ ตามโปรแกรมทวัร์ 
3.ค่าไกด ์และสตา๊ฟ บริการระหวา่งการเดินทางตลอดทริป 

4.ค่าอาหาร 10 ม้ือ รวมม้ือเชา้ดว้ย 
5.ค่าหอ้งพกั พกัหอ้งละ 2 ท่าน จ านวน 3 คืน 

6.ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ลา้นบาท 

ราคาน้ีไม่รวม :: 
1.ค่าใชจ่้ายส่วนตวัทุกอยา่ง หรือ สัง่เพ่ิมพิเศษเอง 
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2.ค่าบตัรเขา้สิงคโปร์ยนิูเวอร์แซล หากตอ้งการเพ่ิมท่านละ 1,700 บาท 

3.ค่าอ่ืนๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ 
 


