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รหสัทวัร์ R123 

ทริปสิงคโปร์ 
ข้อดีของการเทีย่วสิงคโปร์กับเรา เช่น 
- ราคาทวัร์ส่วนใหญ่ รวมทุกอยา่งไวแ้ลว้ 
- ราคาถูก เม่ือท่านอ่านดูรายละเอียดโปรแกรมทวัร์ ครบท่วนแลว้ 
- ท่ีพกัดี ไดม้าตรฐาน 
- อาหารดี ไดม้าตรฐาน 
- ไกดบ์ริการดี มีกิจกรรมเยอะ พร้อมทีมงานคนไทย 
- รถท่ีใชไ้ดม้าตรฐาน 
- และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

ถามดู ใครๆ กไ็ปสิงคโปร์ มาเลเซีย กบั เทีย่วสนุกทวัร์ 
 

 

 

 

             

 

                                                                                         

  

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง   

วนัแรก หำดใหญ ่– มำเลเซยี - เก็นติง้ ไฮแลนด ์                                                       (-/L/D) 

05.00 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทัวร ์ใหก้ารตอ้นรับทกุทา่น ณ จดุนัดพบ อ.หาดใหญ ่ เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ย

ขนสมัภาระของทา่นขึน้รถ จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา จ.สงขลา  

06.00 น. น าคณะเดนิถงึดา่นจังโหลน  มคัคเุทศกน์ าคณะผ่านดา่น  ไทย – มำเลเซยี  (เจำ้หนำ้ทีอ่ ำนวยควำม
สะดวกในเรือ่ง เอกสำร  เขำ้ – ออก ท ัง้สองประเทศ)   น าท่านเดนิทางต่อสู่  ด่ำนจงัโหลน 
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ประเทศมาเลเซยีประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจคน เขา้เมอืงของประเทศมาเลเซยีที ่
ดำ่นบูกติคำอตี ัม๊  กอ่นน าท่านเดนิทางผ่านเมอืง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่ จังโหลน 
จติรา อลอสตาร ์สุไหงปัตตานี บัตเตอรเ์วริธ์ ไทผ้งิ อโีปรต์ันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านท่านสามารถชม
ทัศนยีภาพอนัรม่รืน่สอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซยี  หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศัย  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (1)      

บา่ย ใหท้่านไดส้ัมผัสกับ   กระเช้ำลอยฟ้ำ (SKY 
WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหมล่่าสดุสามารถวิง่
ได ้6 เมตร  ตอ่วนิาทจีากสถานถีงึโรงแรมระยะทาง 
3.4 ก.ม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเซยีระหว่างน่ังกระเชา้ 
ท่านจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ
อากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่ เมือ่ถงึ เก็นติง้  สวนสนกุ
ระดบัโลก เก็นติง้ไฮแลนด ์  ใหท้่านไดส้นุกกับ
กจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเก็นติง้ 

15.30 น. จากนัน้ น าทา่นเขา้เก็บสมัภาระบนหอ้งพัก  ณ  โรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ระดบั 3 ดำว  นัดเวลาเดนิชม
เก็นติง้  กอ่นทีไ่กดจ์ะปล่อยใหท้่านอสิระในการเล่นเครือ่งเล่นต่างๆไดต้ามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติง้ฯ
ตอ่ซึง่มรีา้นคา้มากมายใหท้า่นไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกบัสวนสนุกกนัตอ่ทัง้กลางแจง้และในร่มภายใน
โรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าต่าง ๆ หรอืเลอืก
พักผอ่นหยอ่นใจโดยการน่ังฟังเพลงเพราะๆ บรเิวณโรงแรม ทา่มกลางบรรยากาศอนัเย็นสบาย 

ค ่า  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมแบบบฟุเฟ่ตน์ำนำชนดิ  (2) 

พกั  ณ  โรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ หรอืเทยีบเทำ่  อสิระทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่อง เก็นติง้ – มำเลเซยี – กรงุกวัลำลมัเปอร ์– เมอืงใหมป่ตุรำจำยำ่ – มะละกำ – ยะโฮบำร ู                       
(B/L/D) 

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้  ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรม  (3) 

08.00 น. น าคณะอ าลายอดเขา เก็นติง้ จากนัน้เดนิทาง สู ่กรุงกัวลาลัมเปอร ์จากนัน้น าท่าน
ชมรอบเมอืงกัวลาฯและแวะชอ๊ปป้ิงหา้งทีใ่หญ่ทีส่ดุของประเทศมาเลเซยี  KLCC  
(อยูช่ ัน้ลำ่งของตกึปิโตนสั)  กรุงกวัลำลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศ
มาเลเซยี “ นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุ่มไมท้ี่
สวยงามตระการการตามเสน้ทาง แวะรา้นนาฬกิาปลอดภาษี,จากนัน้น าท่าน ชม
จตัุรสัเมอเดก้ำ ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
ประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถำปัตยกรรมอำคำรสุลตำ่ลอบัดลุซำ
หมดั,ชมพระรำชวงัแหง่ชำต ิพรอ้มทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ์่ายภาพ
เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิอ่อน 
สถานีรถไฟทีเ่กา่แก ่ KL TOWER หอคอยทีสู่งเป็นอันดับสีข่องโลก TWIN 
TOWER ตกึคูแ่ฝดทีส่งูเป็นที ่2 ของโลก (ปิโตนัส 452 ม.)  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร (4)      

บา่ย จากนัน้น าทา่นชม  “เมอืงใหม ่(PUTRA JAYA)” ซึง่เป็นเมอืงของรัฐบาล  และเป็นศูนยร์าชการแห่ง

ใหมข่องประเทศมาเลเซยี  น าทา่นชมส านักนายกรัฐมนตร ี(ท่านดร.มหาธรี)์ ชม มสัยดิสชีมพู ซึง่เป็น

มัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่มากมายในของมัสยดิตกแต่งอยา่งงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่าน

บา้นพักของท่านนายกรัฐมนตรขีองท่านดร.มหำธรีม์ูฮมัหมดั ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่

สวยงาม เชญิทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

ค ่า บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  (5) 

พกั  ณ New York  HOTEL  JAHOR หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม ยะโฮบำรร์ ู– สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น – ยนูเิวอรแ์ซล – GARDEN BY THE BAY ถนนออร์
ชำรด์    (B/-/D) 
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07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้แบบบฟุเฟตใ์นหอ้งอำหำรของโรงแรม  (6)  

08.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่  ประเทศสิงคโปร์ น าท่านชมถนน อลิ
ซำเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั เมอร์
ไลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึง่
สงิโต ครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามมากๆ 
The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจรงิและต านาน ซึง่ม ีหัวเป็น
สงิโตและล าตัวเป็นปลา ก าลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลักษณ์ของต านานการ
คน้พบ สงิหปรุะหรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามต านาน เลา่ขานของชาวมาเลยส์ว่น
ล าตัวที่เป็นปลาแสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ ทีเ่ต็มไปดว้ยหมู่บา้นของ
ชาวประมงในอดตีน่ันเอง ใกล ้ๆ กนัทา่นจะพบกบั โรงละคร เอสพนำเนด ทีม่ลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไ่ม่
เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่างยิง่   สมควรแก่เวลาน าท่านสัมผัสความอลังการไดเ้พลดิเพลนิกับ Universal 
Studio แหง่เกาะ Sentoza กบัเครือ่งเลน่ทัง้ 7 โซน อาทเิชน่  

1.        Zone Lost World ใหท้่านเพลดิเพลนิกับการผจญภัยในโลก จูลาสคิ พารค์ และ 
water world,  

2.           Zone Far Far Away สมัผัสโลกการต์นูวอลท ์ดสินยี ์เหลา่การต์นูดังจากเทพนยิายอัน
โดง่ดังทั่วโลก, 

3.        Zone Madagascar เปิดมติใิหม่ แห่งโลกการต์ูน สัมผัสตัวการต์ูนผ่านบรรยากาศ
ดนิแดน     มหัศจรรยเ์กาะแอฟรกิาใตพ้รอ้มกบั เหลา่ตัวการต์นูดัง, 

4. Zone Hollywood ชมการแสดงอนัตืน่ตา ราวกบัทา่นไดส้มัผัส บรรยากาศเหมอืนจรงิ, 
5.  Zone NewYork  ตืน่ตาตืน่ใจกับสเปเชีย่ลเอฟเฟคที่

เหมอืนจรงิกบั พายเุฮอรเิคนทีพ่ัดกระหน ่า นวิยอรคซ์ติี,้ 
6.  Zone Sci-fi city ตื่นตาตื่นใจกับ BATTLESTAR 

GALACTICT : รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุของโลก, 
7.         Zone Ancient Egypt  รเีวนจอ์อฟเดอะมัมมีร่่วมตืน่เตน้ 

กบัการผจญภยักองทัพมมัมี ่ทา่มกลางความมดืมดินอกจากนี้
ยงัมบีรรดาเหลา่ตัวการต์นูดังๆ ของคา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอส์

ใหท้า่น ไดถ้า่ยรปูรว่มกบัเหลา่ตัวการต์นูเป็นทีร่ะลกึ 

มือ้เทีย่ง ใหท้ำ่นรบัประทำนไดต้ำมอสิระ  (เพือ่ควำมสะดวกในกำรเทีย่วชม) 
อยูไ่นยนูเิวอรแ์ซล  ท ัง้วนั  (รวมบตัรคำ่เขำ้ชมแลว้)  

15.30 น. 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 ) และยังมสีวนธมีต่างๆ ใหเ้ดนิชม( ไม่
รวมคา่เขา้ชม Flower Dome และ Cloud Forest หากตอ้งการเขา้ชมเพิม่ทา่นละ 20 SGD) 

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

ค ่า  บรกิำรอำหำรค ำ่  ณ  ภตัตรำคำร  (5)    

พัก เขำ้พกั   ณ   Santa Grand Hotel Bugis หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั (ระดบั 3 ดำว)  
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วนัทีส่ ี ่ ยะโอบำร ู– มะละกำ-จงัโหลน  – อ.หำดใหญ ่                                                                                      
(B/L/-) 

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้แบบบฟุเฟต ์ ณ  หอ้งอำหำรของโรงแรมทีพ่กั  (8)   

08.00 น. จากนัน้  น าคณะ เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

บา่ย น าคณะแวะชม เมอืงมะละกำ พรอ้มทัง้ใหค้ณะไดถ้่านรูปกับ ตกึแดง สัญลักษณ์ที่

แสดงถงึความเจรญิรุ่งเรอืงของเมอืงมะละกาในสมัยอดตี ทีเ่ป็นจุดคา้ขายหลังของ

แหลมมาลายู จากนั้นน าคณะเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่าง

ประเทศมาเลเซยี กบัประเทศสงิคโปร ์ 

เทีย่ง   บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  (9)  

บา่ย  จากนัน้  น าคณะเดนิทางกลบัสูด่า่นจังโหลน 

18.00 น. ถงึดำ่นจงัโหลน  เพือ่แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีจนถงึเวลานัดหมายผ่านพธิกีารตรวจ

ประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ จังหวัดของทา่น 

20.30 น. (เวลาโดยประมาณ) ถงึหาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มท ัง้รอ้ยยิม้และควำมประทบัใจ 

*** โปรแกรมและเวลา  อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : วิธีการเลือกใชบ้ริการบริษทัทวัร์ไปท่องเท่ียวประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ 
1.  บริษทัทวัร์นั้นมีการจดทะเบียนหรือเปล่า (ตอ้งจดทะเบียนเป็นต่างประเทศ) 
2.  อาหารในรายการทวัร์มีก่ีม้ือ ท่านลองค านวณเองดูวา่หากท่านตอ้งไปจ่ายเพิ่ม 150 บาท ต่อม้ือท่านจะทานอ่ิมหรือเปล่า ?  

(ทวัร์จะคิด150 บาท ต่อท่าน)  
3.  ทวัร์ท่ีพกับนเก็นต้ิง หากในรายการทวัร์รวมอาหารค่าบุฟเฟ่ตท่ี์โรงแรมบนเก็นต้ิงราคาจะแพงกวา่แต่ท่านจะไดข้ึ้นเก็นต้ิง

เร็ว และอาหารมีให้เลือกมากมาย และหลากหลาย ไม่ตอ้งกลวัวา่อาหารจะไม่พอ (ซ้ือหนา้หอ้งอาหารราคาอาหารค่า 550 
บาทต่อท่าน) 

4. โรงแรมท่ีพกั ระดบัไหน? อยูย่า่นไหน?  
5.  ระหวา่งการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรือเปล่า เช่น ขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม ฯลฯ  
6.  มีไกดไ์ทย 1 ท่าน และ สตา๊ฟ 1 ท่าน มี ไกดม์าเลเซีย และคนขบัอีก 2 ท่านหรือเปล่า ?  
7.  โปรแกรมการเดินทางส่วนใหญ่ ทุกบริษทัจะเหมือนกนั แหล่งท่องเท่ียวเท่ากนั เส้นทางเดียวกนั  
8.  รายการค่าเขา้ชม ใหท้่านคิดใหล้ะเอียดวา่หากทวัร์ไม่รวมค่าเขา้ชมเอาไว ้หากท่านตอ้งไปจ่ายเพิ่มหนา้งานราคาจะเท่าไร 

และหากรวมไปแลว้จะถูกกวา่หรือเปล่า?  
9.  ราคา (ใหท้่านคิดเป็นประเด็นหลงัๆ เน่ืองจากการไปเท่ียวหากท่านตั้งงบไวแ้ลว้ ก็ใหดู้ราคาตามงบประมาณ แลว้ท่านจะ

ไดบ้ริการท่ีไม่มีการตดัรายละเอียดต่างๆออกไป ดว้ยเหตุผลดา้นราคา) 
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อตัราค่าบริการ   
 

ผู้เดินทาง ราคาปกติต่อท่าน 

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่าน) .- 
 
 หมำยเหต:ุ  ราคาทัวรท์ีเ่ราเสนอมานี้ เราคดิจากค่าใชจ้่ายจรงิ เชน่ ค่ารถ ค่าทีพั่ก ค่าอาหาร ค่าไกด ์ค่าบรกิาร
ระหว่างการเดนิทาง  และค่าอืน่ๆ ตามทีจ่่ายจรงิ  เพราะเราเนน้คุณภาพ ของการบรกิาร และความภูมใิจของท่านเป็น
ส าคัญ  และเราไมอ่ยากใหท้า่นเกดิความรูส้กึทีไ่มด่ตีอ่ทมีงานของเรา  หลังจากทีท่า่นกลับมาจากการเทีย่วกบัเราในทกุๆ 
ครัง้  เราจงึมนีโยบายในการท างานทีม่คีณุภาพในทกุขัน้ตอนการท างาน 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

- คา่รถบสัปรับอากาศ มาเลเซยี น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง  
- คา่ทีพ่ัก  3  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คำ่เขำ้ชมสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล 
- คำ่กำรเ์ดน้บำย เดอร ์เบย ์
- คำ่อำหำรทกุมือ้ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรน ำเทีย่ว (9 มือ้) + อำหำรวำ่งตลอดกำรเดนิทำง 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คา่เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ยาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ฟร ี  คูม่อืกำรเดนิทำง ทอ่งเทีย่ว ณ ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมำเลเซยี  ทำ่นละ 1 ชุด 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการน าเที่ยว  อาท ิ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

- คา่บตัรเครือ่งเลน่สวนสนุกและโชวต์า่ง ๆ  ทีเ่รยีกใชบ้รกิารพเิศษ (นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว) 

- คำ่หนงัสอืเดนิทำง ( ตอ้งพำสปอรต์เทำ่น ัน้) และมอีำยไุมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  
       ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะ

ไดด้ าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอยา่งนอ้ยกอ่นเดนิทาง  จึง เ รียนมา
เพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้่านและ
คณะในอนาคตอนัใกลน้ี ้

 
 


