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รหัสทัวร:์: MLS3860 

เทีย่วสงิคโปร ์คาเมรอ่นไฮแลนด ์4 วนั 3 คนื 
เป็นทัวรอ์ยา่งด ีแตร่าคาถกู เพราะเราเอาก าไรไมเ่ยอะ 

กรุ๊ปสว่นตัวทีม่ ีคณะ 30 ทา่นขึน้ไปตอ้งการไปเทีย่ว มาเลเซยี สงิคโปร ์4 วัน 3 คนื ?? 

เทีย่วสนุกทัวรฯ์ ขอแนะน าโปรแกรมทัวรน์ี ้ดกีวา่ยังงัยบา้ง 

1.เป็นทัวรท์ีร่าคาไมส่งู 

2.ในโปรแกรมทัวร ์รวมอาหารแลว้ 8 มือ้ ทา่นตอ้งไปทานเองในสงิคโปร ์2 มือ้ 

3.ไกดพ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง พรอ้มสตา๊ฟคอยบรกิารเรือ่น ้าดืม่ และน ้าหวานกระหวา่งการเดนิทาง 

4.ทัวรเ์รา ไมเ่รยีกเก็บทปิเพิม่ ระหวา่งการเดนิทาง 

5.มือ้พเิศษทีค่าเมรอ่นฯ เราจัดอาหารยอดฮติ สตมีโบท๊คาเมรอ่น ผักสด อรอ่ยเวอรว์งั 

6.ทรปินีไ้ดเ้ทีย่ว 2 ประเทศ แถมราคาถกูมากๆ 

แหลง่ทอ่งเทีย่ว ในสงิคโปร ์ม ี 

-เมอรไ์ลอ้อ้น คอื รปูป่ันสงิโตพน้น ้า ยนือยูห่นา้อา่วมารน่ิา ศนูยก์ลางของเกาะสงิคโปร ์

-เกาะเซ็นโตซา่ คอื โซนสวนสนุกยนูเิวอรแ์ซล SEA Aquarium Singapore (ยังไมร่วมคา่เขา้ชม) 

-ไชน่าทาวน ์เป็นยา่นคา้ขายของคนจนีในสงิคโปร ์ม ีวดัพระเขีย้วแกว้ เป็นทีส่กัการะของคนจนี และคนไทย 

-ถนนออรช์ารต์ แหลง่ทอ่งเทีย่วหรหูรา่ และ แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมาย ทัง้ท่ัวไป และแบรนด์ังของโลก ทีน่ีเ่ป็น

ศนูยก์ลางการคา้ของคนสงิคโปร ์

-มารน่ิาเบยแ์ซน คอื หอ้งใหญอ่กีทีห่นึง่ของสงิคโปร ์ทีอ่ยูใ่กลอ้า่วมารน่ิา ตัวอาคารมรีทูรงแปลกตาคอื มองจากไกลๆ 

เหมอืนเรอืก าลังลอยอยูก่ลางอากาศ 

 

 
 

แหลง่ทอ่งเทีย่วในมาเลเซยี มดีังนี ้

-มะละกา ทา่นจะไดช้มจตรัุชดัชสมยัรุง่เรอืงในแลมมาลาย ูและอาคารแบบชโินโปรตกุสิ 

-ยะโฮบาร ูคอื เมอืงชายแดนระหวา่ง มาเลเซยี กับ ประเทศสงิคโปร ์

-ตลาดเชา้ทีค่าเมรอ่น เป็นตลาดเมอืงหนาวยามเชา้ทีข่ายทกุอยา่ง ใหท้า่นไดเ้ลอืกสรร 

-คาเมรอ่นไฮแลนด ์คอื ภเูขาทีป่ลกูพชืเมอืงหนาวตลอดทัง้ปี และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมของคนท่ัวไป 

-ไชช่าบาลัต คอื ไรช่าสง่ออกทดีทีีส่ดุของภเูขาคาเมรอ่น จปิชารสเลศิไดท้ีน่ี ่

-สวนกระบองเพชร มกีระบองเพชรหลายสายพันธิ ์ใหท้า่นไดช้ม หรอื ซือ้กลบับา้นได ้

-ทุง่ดอกลาเวนเดอร ์คอื ฟารม์ทีป่ลกูดอกลาเวนเดอรน์านาชนดิสสีนัสวยงาม ทา่มกลางบรรยากาศเย็นๆ ทีน่ีต่อ้งไป

ใหไ้ดค้รับ 

-ดวิตีฟ้ร ีZoon ทีด่า่นสะเดา คอื แหลอ่งรวมสนิคา้มาเลเซยี ราคาไมแ่พง ทีซ่ ึง่มาจา่ยเงนิรงิกติกอ่นกลับบา้นได ้
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โปรแกรมเทีย่วอยา่งยอ่ 

วนัแรก 

เชา้ รับคณะจากหาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่จากนัน้เดนิทางเขา้ทางดา่นสะเดา 

แวะเทีย่ว -วนันีแ้วะเทีย่ว เมอืงมะละกา แลว้ เดนิทางตอ่ ไปพัก ทีย่ะโฮบาร ู

อาหารเทีย่ง ทัวรบ์รกิาร (มือ้ที1่) 

อาหารค า่ ทัวรบ์รกิาร (มือ้ที2่) 

พัก เขา้พกัที ่New Yoke Hote Johor ระดบั 4 ดาว 
ดา้นหนา้โรงแรมมรีา้นน่ังดืม่ เพลงเพราะ หรอื จะทานอาหารโรต ีอายัมแปแยะ ก็มคีรับ 

วนัทีส่อง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที3่) 

08.00 น. เดนิทางเขา้ประเทศสงิคโปร ์สู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ ดังนี ้
1.เมอรไ์ลออน 
2.เกาะเซ็นโตซา่ สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล S.E.A. Aquarium ชมสงิโตตัวพอ่ เป็นตน้ 
3.ยา่นไชน่าทาวร ์
4.ถนนออรช์ารต์ 
5.หา้งมารน่ิาเบยแ์ซน ตรงอา่วมารน่ิา 

อาหาร อาหารเทีย่ง และอาหารค า่ ลกูคา้สามารถทานเองไดส้ะดวกมาก ในศนูยอ์าหารของยนูเิวอรแ์วล 
หรอื มารน่ิาเบย ์มอีาหารใหเ้ลอืกมากมาย และถกูกวา่กรณีใหทั้วรจั์ดให ้โดยมไีกดข์องเราคอยให ้
ความชว่ยเหลอืทกุทา่น 

จากนัน้ เดนิทางกลับเขา้สูท่ีพั่ก ทีเ่ดมิ ทีฝ่ั่งมาเลเซยี 

พักที ่ New Yoke Hote Johor ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที4่) 

08.00 น. เดนิทางสู ่คาเมรอ่นไอแลนด ์มาเลเซยี 

แวะเทีย่ว 1.เมอืงใหมป่ตุราจายา่ 
2.ไรช่าบารัต ยอดเขาคาเมรอ่น 

อาหารเทีย่ง ทัวรบ์รกิาร (มือ้ที5่) 

อาหารค า่ ทัวรบ์รกิาร (มือ้ที6่) เป็นอาหารแบบสตรมีโบท๊ 

พัก เขา้พกั ณ HERITAGE HOTEL CAMERAL ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่ ี ่

06.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารมือ้ที7่) 

08.00 น. ทีเ่ทีย่วของวนันี้ 
1.ตลาดเชา้เมอืงหนาวของคาเมรอ่น 
2.สวนกระบองเพชร 
3.ทุง่ลาเวนเดอร ์
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4.ดวิตีฟ้ร ีZoon ดา่นสะเดา 

อาหารเทีย่ง ทัวรบ์รกิาร (มือ้ที8่) 

19.30 น. คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่
สิน้สดุรายการน าเทีย่ว // บา้งโปรแกรมอาจมกีารสลปัโปรแกรมการเดนิทางกอ่น-หลงัไดค้รับ 

 

รบกวนอา่นโปรแกรมทัวรใ์หล้ะเอยีด แลว้เปรยีบเทยีบราคาด ูจะรูว้า่ของเราถกูกวา่ 

(เพราะเรามเีหนา้ทีเ่ชค็ราคาตลาด ทกุๆ 1 ชม.) เราท าทัวรต์รง ไมผ่า่นใคร 

คณะผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

คณะผูใ้หญ ่ไมน่อ้ยกวา่ 30 ทา่น 6,300 บาท 

เด็กอาย ุ3-10 ปี เป็นบคุคลที ่3 ในหอ้ง 5,700 บาท 

 

พเิศษ โปรแกรมทัวรน์ีไ้มเ่รยีกเก็บทปิ จากลกุคา้ 
ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้

1.คา่รถตู ้รับจากหาดใหญ ่ไปสง่ทีด่า่นสะเดา น่ังคันละ 10 ทา่น 

2.คา่รถบัสมาเลเซยีน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

3.คา่ทีพั่ก 3 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น ตามโปรแกรมทัวร ์

4.คา่อาหารทัง้หมด 8 มือ้ ตามโปรแกรม 

5.คา่เขา้ชมทุง่ลาเวเดอรท์ีค่าเมรอ่น 

6.คา่น ้าดืม่ ขนม น ้าหวาน แจกวนัละ 1 รอบ 

7.คา่ไกด ์และ สตา๊ฟ น าเทีย่วตลอดกาหรเดนิทาง 

8.คา่ประกันภัยการเดนิทางวงเงนิสงูสดุทา่นละ 1 ลา้นบาท 

 

ราคานีย้งัไมร่วม หากลกูคา้เรยีกใชเ้พิม่ 

1.คา่เขา้ชมทกุทีใ่นประเทศสงิคโปร ์หากตอ้งการเขา้สถานทีท่ีม่คีา่ใชจ้า่ย 

2.คา่ภาษี กรณีตอ้งการบลิไปเบกิคา้ใชจ้า่ย 

 


