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รหสัทวัร ์R125 

 

เทีย่วสงิคโปร ์มาเลเซยี ใครๆ ก็ไปกบั เทีย่วสนกุทวัรฯ์ 
โปรแกรมเทีย่วทัง้ 2 ประเทศในครัง้เดยีว เป็นโปรแกรมเทีย่วยอดนยิมของนักทอ่งเทีย่วชาวไทย
เป็นอยา่งมาก ซึง่ เรามจัีดทัวรท์ัง้แบบจอย และ แบบเป็นกรุป๊สว่นตวั บนิตรง และ ทางรถ ออกจาก
ดา่นสะเดา และจากจงัหวัดตา่งๆ ของทา่น หรอื บนิตรงจากกระบี ่บนิตรงจากดอนเมอืง บนิตรงจาก
สนามบนิภเูก็ต และบนิตรงจากเชยีงใหม ่เป็นตน้ 

ปล. ค าถาม คอื เทีย่วสนุกทัวรบ์รษัิท อยู ่ตรัง ท าไดจ้รงิหรอื ? 

ตอบ :: เรามกีารบรหิารรปูแบบใหมท่ีล่ดตน้ทนุ โดยไมไ่ดเ้นน้เปิดสาขาเพิม่ แตเ่นน้การตลอดอยา่ง
อืน่ทีม่ตีน้ทนุนอ้ยกวา่ บรหิารงานแบบรวมศนูย ์แตม่เีจา้หนา้ทีต่อบสนองลกูคา้ไดท้กุที ่ตน้ทนุนอ้ย
กวา่ ขายราคาถกูกวา่ บรกิาร ประสบการณ ์เหมอืน หรอื ดกีวา่ เราเลยเป็นทางเลอืกทีด่สี าหรับทา่น
และคณะ 

 

ก าหนดการเดนิทาง :: รบัท าเป็นกรุป๊เหมา 

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 ภตัตาคาร (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) 
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07.00 น.  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้ สู ่ประเทศสงิคโปร ์น าท่านชมถนน อลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิ
แมน่ ้าสงิคโปร ์ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายกุว่า 
30 ปี โดยรปูปัน้ครึง่สงิโต ครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามมากๆ The 
Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจรงิและต านาน ซึง่ม ีหัวเป็นสงิโตและ
ล าตัวเป็นปลา ก าลังโตค้ลืน่ ส่วนหัวนัน้เป็นสัญลักษณ์ของต านานการคน้พบ สงิ
หปรุะหรอืสงิคโปรใ์นปัจจุบัน ตามต านาน เล่าขานของชาวมาเลยส์ว่นล าตัวทีเ่ป็น
ปลาแสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตี
น่ันเอง ใกล ้ๆ กนัทา่นจะพบกบั โรงละครเอสพนาเนดทีม่ลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไ่ม่
เหมอืนใครภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มคีวาม
สวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่งยิง่   จากนัน้ทุกทา้นชอ๊ปป้ิงสนิค ้า DUTY FREE 
ของสงิคโปร ์เพลดิเพลนิกบัการชอ๊ปป้ิงสนิคา้ราคาถกู เชน่ น ้าหอม, เครือ่งส าอาง, 
ของทีร่ะลกึสงิคโปร ์เป็นตน้    

10.30 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 

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 ) และยังมสีวนธมีต่างๆ 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  
ราคาเขา้ชมรวมอยูใ่นโปรแกรมแลว้ครับ 

19.00 น. น าคณะเดนิทางกลับ รัฐยะโฮบาร ู ฝ่ัง ประเทศมาเลเซยี  ใชเ้วลาผา่นดา่นแค ่ ไมเ่กนิ 20 นาท ี 

พัก เขา้พกั   ณ   New York  Hotel  หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั (ระดบั 3 ดาว)  

วนัทีส่าม ยะโฮบาร-ูเมอืงมะละกา-ลอ่งเรอืมะละกา                                                                                           
(B/L/D)  

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (6) 

07.00 น. คณะเดนิทางออกจาก ยะโฮบารร์ ูเพือ่เดนิทางสูม่ะมะละกา 

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

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตาคาร  (7)    
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บา่ย น าคณะแวะชม เมอืงมะละกา พรอ้มทัง้ใหค้ณะไดถ้า่นรูปกับ ตกึแดง สัญลักษณ์ทีแ่สดง

ถงึความเจรญิรุง่เรอืงของเมอืงมะละกาในสมยัอดตี ทีเ่ป็นจดุคา้ขายหลังของแหลมมาลาย ู 

ค ่า  บรกิารอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร  (8) 

19.30 น จากนัน้น าคณะเดนิทาง ล่องเรอืแม่น ้ามะละกา ชมเมอืงไปรอบๆชมบรรยากาศยามค ่าคืน
ของเมอืงมะละกา  สมควรแคเ่วลา น าคณะเขา้ทีพ่ัก 

พกั เขา้พกั 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 สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จากนัน้น าท่านชมรอบ
เมอืงกัวลาฯและแวะถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC  (อยูช่ ัน้ลา่ง
ของตกึปิโตนสั)  กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงหลวงของ
ประเทศมาเลเซยี “ นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดับ
ไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ไมท้ีส่วยงามตระการการตามเสน้ทาง แวะ
รา้นนาฬกิาปลอดภาษี,จากนั้นน าท่าน ชมจตัุรสัเมอเดกา้ 
ศูนยก์ลางของกรุงกัวลาลัมเปอรช์มเสาธงทีสู่งทีสุ่ดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมอาคารสุลตา่ลอบัดุลซาหมดั,ชมพระราชวงัแห่งชาต ิพรอ้มทหารมา้ ทหารราบ
ประจ าพระองคถ์่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิออ่น 
สถานรีถไฟทีเ่กา่แก ่KL TOWER หอคอยทีส่งูเป็นอนัดับสีข่องโลก TWIN TOWER  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตราคาร  (10)    

บา่ย น าคณะเดนิทางสู ่ ประเทศไทย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

16.00 น. ถึงด่านจังโหลน 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 

 
 
 

อตัราคา่บรกิาร     30-36  ทา่น 
 

ผูเ้ดนิทาง ราคาปกตติอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 6,750.- 

ราคาเด็ก 3-11 ขวบพกักบัผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 5,900.- 

 
 หมายเหต:ุ ราคาทัวรท์ีเ่ราเสนอมานี้ เราคดิจากคา่ใชจ้า่ยจรงิ เชน่ ค่ารถ ค่าทีพั่ก ค่าอาหาร ค่าไกด ์ค่าบรกิาร
ระหว่างการเดนิทาง  และค่าอื่นๆ ตามทีจ่่ายจรงิ  เพราะเราเนน้คุณภาพ ของการบรกิาร และความภูมใิจของท่านเป็น
ส าคัญ  และเราไมอ่ยากใหท้่านเกดิความรูส้กึทีไ่ม่ดตี่อทมีงานของเรา  หลังจากทีท่่านกลับมาจากการเทีย่วกับเราใน
ทกุๆ ครัง้  เราจงึมนีโยบายในการท างานทีม่คีณุภาพในทกุขัน้ตอนการท างาน 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่รถบสัมาเลเซยี น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง  
- คา่ทีพ่ัก  3  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คา่ลอ่งเรอืมะละกา 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว (10 มือ้) + อาหารวา่งตลอดการเดนิทาง 
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- คา่เขา้ WING OF TIME 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คา่เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ยาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ฟร ี  คูม่อืการเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว ณ ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี  ทา่นละ 1 ชุด 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว  อาท ิ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรดี  ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

- คา่บตัรเครือ่งเลน่สวนสนุกและโชวต์า่ง ๆ  ทีเ่รยีกใชบ้รกิารพเิศษ (นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว) 

- คา่หนงัสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่น ัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
ทัง้นี้ บรษัิทฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะได ้

ด าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอยา่งนอ้ยกอ่นเดนิทาง  จงึเรียนมา
เพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้่านและ
คณะในอนาคตอนัใกลน้ี ้
 
หมายเหต ุ  

- บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภยัธรรมชาต ิปฏวิัต ิการจราจล และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอื
การควบคุมของ ทางบรษัิทฯ หรอืค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถูกท า
รา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

- มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็น สดุวสิัย จนไมอ่าจ 
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวร ์

- บรษัิทไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรือ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธ
การเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

- เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทาง บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 


