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รหัสทวัร์ R124 

สิงคโปร์ 3 คนื 4 วนั 
เทีย่วสงิคโปร ์ใครๆ ก็ไปกับเทีย่วสนุกทัวรฯ์ เพราะเราคอืผูน้ า และช านาญในการน าเทีย่วสงิคโปร ์มาเลเซยี ตัว
จรงิ ดว้ยบรกิารทีแ่ตกตา่ง และตอบสนองรายการน าเทีย่วสงิคโปรใ์หก้ับลกูคา้ไดท้กุรปูแบบ ทัวรเ์ราจงึมคีวาม
หลากหลายในเสน้ทางทอ่งเทีย่วทัง้สงิคโปร ์และมาเลเซยีตัวจรงิ 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วนัแรก หาดใหญ-่มาเลเซยี-ยะโฮบาร ู                                                                      (-/L/D) 

05.00 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ อ.หาดใหญ่  เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ย

ขนสมัภาระของทา่นขึน้รถ จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา จ.สงขลา  

 

 

เดนิทางผา่นรัฐเคดาหเ์มอืงอูข่า้วอูน่า้ของประเทศมาเลเซยี ชมทัศนยีภาพแหง่ทอ้งทุง่นาเขยีวขจ ีสดุ
สายตา  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัราคาร (1)      

 จากนัน้น าทา่นชม  “เมอืงใหม ่(PUTRA JAYA)” ซึง่เป็นเมอืงของ
รัฐบาล  และเป็นศนูยร์าชการแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี  น าทา่น
ชมส านักนายกรัฐมนตร ี(ทา่นดร.มหาธรี)์ ชม มสัยดิสชีมพู ซึง่เป็น
มสัยดิทีม่ขีนาดใหญม่ากมายในของมสัยดิตกแตง่อยา่งงดงาม
ตระการตาผา่นชมกระทรวงตา่ง ๆ ผา่นบา้นพกัของทา่น
นายกรัฐมนตรขีองทา่นดร.มหาธรีม์ฮูมัหมดั ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขา

กลางทะเลสาบทีส่วยงาม เชญิทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ่า บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  (2) 

19.00น. คณะเดนิทางสู ่ รฐัยะโฮบาร ู

พกั เขา้พกั   ณ  New York Hotel หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั  

วนัทีส่อง ยะโฮบาร-ูเมอไลออ้น- GARDEN BY THE BAY-ถนนออชารด์- WING OF TIME     (B/L/D) 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

07.00 น.  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้ สู ่ประเทศสงิคโปร ์น าท่านชมถนน อลซิาเบธวอลค์ 
ซึง่เป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสงิคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น 
สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุวา่ 30 ปี โดยรปูปัน้ครึง่สงิโต ครึง่ปลานี้
หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูก
ผสมผสาน ระหว่าง ความจรงิและต านาน ซึง่ม ีหัวเป็นสงิโตและล าตัวเป็นปลา 
ก าลังโตค้ลื่น ส่วนหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของต านานการคน้พบ สงิหปุระหรือ
สงิคโปรใ์นปัจจุบัน ตามต านาน เล่าขานของชาวมาเลยส์ว่นล าตัวทีเ่ป็นปลาแสดง
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ถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง ใกล ้ๆ กันท่านจะพบกับ 
โรงละครเอสพนาเนดที่มลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมอืนใครภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับ
เปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิง่   จากนัน้ทุกทา้นช๊อปป้ิงสนิค ้า 
DUTY FREE ของสงิคโปร ์เพลดิเพลนิกบัการชอ๊ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู เชน่ น ้าหอม, เครือ่งส าอาง, ของที่
ระลกึสงิคโปร ์เป็นตน้    

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  รา้นอาหาร  (4) 

บา่ย จากนัน้น า ทา่นเดนิทางสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วแหง่ใหมล่่าสดุบนเกาะ
สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY. ใหท้่านไดช้มการจัดสวนที่
ใหญ่ทีสุ่ดบนเกาะสงิคโปรใ์หท้่านไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุ์
และเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งแหง่ชาตขิอง Marina 
Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์
นอกจากนัน้ยังมทีางเดนิลอยฟ้าเชือ่มต่อกกับ Super tree คู่ทีม่ ี
ความสูงเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ท้ีม่าเยอืนสามารถมองเห็น
สวนจากมมุสงูขัน้ 50 เมตร บนยอดของ Super tree สามารถ
เห็นทัศนยีภาพอนังดงามของอา่วและสวนโดยรอบ และยังมโีซน

ของโดมจัดสวนจะแบง่เป็นสองเรอืนหลัก ซึง่แบง่โดยอณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนัน้  Flower Dome 
(ชวีภาพแบบแหง้เย็น) และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชัน้เย็น ) และยงัมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม ( ไม่
รวมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest หากตอ้งการเขา้ชมเพิม่ทา่นละ 20 SGD) 

 จากนัน้ใหน้ าท่านอสิระชอ๊ปป้ิงบน ถนนออชารด์ น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ ยา่นการคา้ถนนออรช์ารด์อัน
โด่งดัง อสิระกับการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไมว่่าจะเป็นหา้ง Center Point ,Orchard Center , 
Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้แบรนเนมชือ่ดัง 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตราคาร  (5)    

 น าทา่นชมโชวน์ ้าพดุนตรสีดุอลังการ WING OF TIME โชวส์ดุอลังการใหมล่า่สดุจาก Resort  
ราคารวมอยูใ่นโปนแกรมทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ครับ 

พัก เขา้พกั   ณ ณ  Santa Grand Hotel Bugis หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั (ระดบั 3 ดาว)  

วนัทีส่าม  สงิคโปร–์วดัพระเขีย้วแกว้-เมอืงมะละกา-ลอ่งเรอื                                             (B/L/D)  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

08.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านร่วมสักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัพระเขีย้วแกว้ ซึง่เป็นที่
ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ โดยสถูปสรา้งขึน้จากทองค าทีม่ผีูม้จีติศรัทธาร่วม
บรจิาคกวา่ 420 กโิลกรัม ชืน่ชมความงดงามของงานไมแ้กะสลักจากพระพุทธรูป
และตัวอาคาร ด ว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถั ง  ซึ่ง เ ป็นยุคทองของ
พระพุทธศาสนาในประเทศจนี  ณ บรเิวณไชนา่ทาวน ์   ***บรกิารขนม+น า้ 
ผลไม*้*น าคณะเดนิทางออกจาก สงิคโปร ์เดนิทางตอ่สูป่ระเทศ  มาเลเซยี 

10.30 น. น าทา่นทอ่งเทีย่วเมอืงมรดกโลก MELAKA เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์อง
ประเทศมาเลเซยีน าทา่นยอ้นอดตีชมเมอืงโบราณ ยคุสมยัแหง่การลา่อาณานคิมของประเทศมหาอ านาจ
แหง่ยโุรป เชน่ เมอืงดชัแสควร์ ป้อมปืนฝร่ังเศสเอฟาโมซา่ พระราชวังแหง่รัฐ NEGARI SEMBILAN 
เป็นตน้  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตราคาร  (7)    

บา่ย น าคณะแวะชม เมอืงมะละกา พรอ้มทัง้ใหค้ณะไดถ้่านรูปกับ ตกึแดง สัญลักษณ์ที่

แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของเมอืงมะละกาในสมัยอดตี ทีเ่ป็นจุดคา้ขายหลังของ

แหลมมาลาย ู 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตราคาร  (8) 
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19.30 น จากนัน้น าคณะเดนิทาง ลอ่งเรอืแมน่ ้ามะละกา ชมเมอืงไปรอบๆชมบรรยากาศยามค ่า
คนืของเมอืงมะละกา  สมควรแคเ่วลา น าคณะเขา้ทีพ่ัก 

พกั ณ โรงแรม... The Eco Tree Hotel    /  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ี ่ มะละกา-กรงุกวัลาลมัเปอร ์ (ซติตีท๊วัร)์ – พระราชวงั-ชมจตัรุสัเมอเดกา้-ดวิตีฟ๊ร ี  -หาดใหญ ่           
(B/L/--) 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (9) 

ชว่งเชา้ น าคณะเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์

10.30 น.  จากนัน้เดนิทาง สู ่กรุงกัวลาลัมเปอร ์จากนัน้น าท่านชมรอบเมอืงกัวลาฯและแวะ
ถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC  (อยูช่ ัน้ลา่งของตกึปิโตนสั)  กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี “ นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” 
ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ไมท้ีส่วยงามตระการการตามเสน้ทาง แวะรา้นนาฬกิา
ปลอดภาษี,จากนัน้น าท่าน ชมจตัรุสัเมอเดกา้ ศูนยก์ลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์
ชมเสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม

อาคารสลุตา่ลอบัดลุซาหมดั,ชมพระราชวงัแหง่ชาต ิพรอ้มทหารมา้ ทหารราบ
ประจ าพระองค์ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง ตกึ
รัฐสภา มัสยดิหนิออ่น สถานีรถไฟทีเ่กา่แก่ KL TOWER หอคอยทีส่งูเป็นอันดับสี่

ของโลก TWIN TOWER  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตราคาร  (10)    

บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่ ประเทศไทย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

16.00 น. ถงึด่านจังโหลน เพื่อแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ด ิวตี้ฟรีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจ
ประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ อ.หาดใหญ ่

18.30 น.  (เวลาโดยประมาณ) ถงึ อ.หาดใหญโ่ดยสวสัดภิาพ  พรอ้มทัง้รอยยิม้และความประทับใจ 

เทีย่ว สงิคโปร ์มาเลเซยี ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

4 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

อตัราคา่บรกิาร     30-36  ทา่น 

 

ผูเ้ดนิทาง ราคาปกตติอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 8,850.- 

ราคาเด็ก 3-10 ขวบพกักบัผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 7,900.- 

 
 หมายเหตุ: ราคาทัวร์ทีเ่ราเสนอมานี้ เราคดิจากคา่ใชจ้่ายจรงิ เชน่ คา่รถ คา่ทีพั่ก คา่อาหาร คา่ไกด ์คา่บรกิารระหวา่งการ

เดนิทาง  และคา่อืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ  เพราะเราเนน้คณุภาพ ของการบรกิาร และความภูมใิจของทา่นเป็นส าคัญ  และเราไม่อยากให ้
ทา่นเกดิความรูส้กึทีไ่มด่ตีอ่ทมีงานของเรา  หลงัจากทีท่า่นกลบัมาจากการเทีย่วกบัเราในทกุๆ ครัง้  เราจงึมนีโยบายในการท างานทีม่ี

คณุภาพในทกุขัน้ตอนการท างาน 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่รถบสัมาเลเซยี น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง  
- คา่ทีพั่ก  3  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่ลอ่งเรอืมะละกา 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว (10 มือ้) + อาหารวา่งตลอดการเดนิทาง 

- คา่เขา้ชม WING OF TIME 

- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

- คา่เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ยาเวชภัณฑ ์สามัญประจ าบา้นเบือ้งตน้ 

- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

- ฟร ี  คูม่อืการเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว ณ ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี  ทา่นละ 1 ชุด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีก

สัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

- คา่บตัรเครือ่งเลน่สวนสนุกและโชวต์า่ง ๆ  ทีเ่รยีกใชบ้รกิารพเิศษ (นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว) 

- คา่หนงัสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่น ัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

 


