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ก ำหนดกำรเดนิทำง  
วนัแรก อ.หาดใหญ-่ดา่นสะเดา-มาเลเซยี-ยะโฮบารู                                                                    (-/L/D) 

05.00 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทวัร ์ใหก้ารตอ้นรับทกุทา่น ณ จดุนัดพบ อ.หาดใหญ ่ เจา้หนา้ทีจ่ะชว่ยขนสมัภาระ

ของทา่นขึน้รถ จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา จ.สงขลา  

07.00 น. น าคณะเดินทางสู่  ประเทศมาเลเซีย  ถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์น าคณะผ่านด่าน  ไทย – มาเลเซีย  
(เจา้หนา้ทีอ่ านวยความสะดวกในเรือ่ง เอกสาร  เขา้ – ออก ท ัง้สองประเทศ)   น าทา่นเดนิทางต่อสู ่ ดา่น

จงัโหลน ประเทศมาเลเซยีประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจคน เขา้เมอืงของประเทศมาเลเซยีที ่

ดา่นบูกติคาอตี ัม๊  กอ่นน าทา่นเดนิทางผา่นเมอืง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่ จังโหลน จติรา อลอส
ตาร ์สไุหงปัตตานี บัตเตอรเ์วริ์ธ ไทผ้งิ อโีปร์ตันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านทา่นสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง 

ขา้งทางของประเทศมาเลเซยี  หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศยั  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร (1)     จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ใหท้า่นชมทัศนยีภาพ สองขา้ง

ทาง และร่วมสนุกกับกจิกรรมบนรถกบัทมีงานมัคคเุทศกเ์ดนิทาง สู ่รัฐยะโฮบารู 

บา่ย น าคณะแวะชม เมอืงมะละกา พรอ้มทัง้ใหค้ณะไดถ้่านรูปกับ ตกึแดง สญัลักษณ์ทีแ่สดงถงึ

ความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดคา้ขายหลังของแหลมมาลาย ู

จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สูรั่ฐยะโฮบารู เมอืงชายแดนระหวา่งประเทศมาเลเซยี กับประเทศ

สงิคโปร ์ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  (2) 

พกั หลงัจากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  ณ SELASA  HOTEL  JAHOR หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่อง ยะโฮบารร์ู – สงิคโปร ์– เมอรไ์ลออ้น – ยนูเิวอรแ์ซล – GARDEN BY THE BAY ถนนออรช์ารด์  

(B/-/D) 
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06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

07.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์น าทา่นชมถนน อลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแม่น ้าสงิคโปร ์
ทา่นสามารถ ถ่ายรูปคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ซึง่มอีายุกวา่ 30 ปี โดยรูปปั้นครึง่สงิโต 

ครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนียภาพทีส่วยงามมากๆ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหวา่ง 

ความจรงิและต านาน ซึง่ม ีหัวเป็นสงิโตและล าตัวเป็นปลา ก าลังโตค้ลืน่ สว่นหัวนัน้เป็นสญัลักษณ์ของต านานการ
คน้พบ สงิหปรุะหรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามต านาน เลา่ขานของชาวมาเลยส์ว่นล าตวัทีเ่ป็นปลาแสดงถงึการเริม่ตน้

ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมู่บา้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง ใกล ้ๆ กันทา่นจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่
มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไ่ม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความ

สวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิง่   สมควรแก่เวลาน าทา่นสมัผัสความอลังการไดเ้พลดิเพลนิกับ Universal 

Studio แหง่เกาะ Sentoza กบัเครือ่งเลน่ทัง้ 7 โซน อาทเิชน่  
1.      Zone Lost World ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการผจญภัยในโลก จลูาสคิ พารค์ และ water world,  

2.        Zone Far Far Away สมัผัสโลกการต์นูวอลท ์ ดสินีย ์เหลา่การต์นูดังจากเทพนยิายอันโดง่ดังทั่ว
โลก, 

3.      Zone Madagascar เปิดมติใิหม่ แห่งโลกการต์นู สัมผัสตัวการ์ตนูผ่าน
บรรยากาศดนิแดน     มหัศจรรยเ์กาะแอฟรกิาใตพ้รอ้มกับ เหลา่ตัวการต์นูดัง

, 

4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันตืน่ตา ราวกับทา่นไดส้มัผัส บรรยากาศ
เหมอืนจรงิ, 

5.  Zone NewYork  ตืน่ตาตืน่ใจกับสเปเชีย่ลเอฟเฟคทีเ่หมอืนจรงิกับ พายุ
เฮอรเิคนทีพั่ดกระหน ่า นวิยอรคซ์ติี,้ 

6.  Zone Sci-fi city ตืน่ตาตืน่ใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟ

เหาะตลีงัการางคูท่ีส่งูทีส่ดุของโลก, 
7.       Zone Ancient Egypt  รีเวนจอ์อฟเดอะมัมมีร่่วมตืน่เตน้ กับการผจญภัย

กองทัพมัมมี ่ทา่มกลางความมดืมดินอกจากนี้ยังมบีรรดาเหลา่ตัวการต์นูดังๆ 
ของคา่ยยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอสใ์หท้า่น ไดถ้่ายรูปร่วมกับเหลา่ตัวการต์นูเป็นที่

ระลกึ 

มือ้เทีย่ง ใหท้า่นรบัประทานไดต้ามอสิระ  (เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชม) 
อยูไ่นยนูเิวอรแ์ซล  ท ัง้วนั  (รวมบตัรคา่เขา้ชมแลว้)  

เย็น จากนั้นน า ท่านเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะ

สงิคโปร ์GARDEN BY THE BAY. ใหท้า่นไดช้มการจัดสวนทีใ่หญ่ทีส่ดุ
บนเกาะสงิคโปรใ์หท้า่นไดช้ืน่ชมกับตน้ไมน้านาพันธุแ์ละเป็นศนูยก์ลาง

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาตขิอง Marina Bay บริหารโดย
คณะกรรมการอทุยานแห่งชาตสิงิคโปรน์อกจากนัน้ยังมทีางเดนิลอยฟ้า

เชือ่มต่อกกับ Super tree คูท่ีม่คีวามสงูเขา้ดว้ยกัน มไีวส้ าหรับใหผู้ ้

ทีม่าเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขัน้ 50 เมตร บนยอดของ 
Super tree สามารถเห็นทศันยีภาพอันงดงามของอา่วและสวนโดยรอบ 

และยังมีโซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็นสองเรือนหลัก ซึง่แบ่งโดย
อณุหภมูทิีต่น้ไมต้อ้งการ ดังนัน้  Flower Dome (ชวีภาพแบบแหง้เย็น) 

และ Cloud Forest (ชวีภาพแบบชัน้เย็น ) และยังมสีวนธมีตา่งๆ ใหเ้ดนิชม( ไม่รวมคา่เขา้ชม Flower Dome และ 
Cloud Forest หากตอ้งการเขา้ชมเพิม่ทา่นละ 20 SGD) 

 จากนัน้ใหน้ าทา่นอสิระชอ๊ปป้ิงบน ถนนออชารด์ น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ย่านการคา้ถนนออรช์ารด์อันโดง่ดัง อสิระ

กับการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนดิ ไม่วา่จะเป็นหา้ง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , 
OG ฯลฯ โดยเฉพาะสนิคา้แบรนเนมชือ่ดงั 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตราคาร  (4)    

พัก   หลงัจากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  ณ  SELASA  HOTEL  JAHOR  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม ยะโฮบารู – เก็นติง้                                                                                                          (B/L/D) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟตใ์นหอ้งอาหารของโรงแรม  (5)  

ชว่งเชา้ น าทา่นเดนิทางสู ่ เก็นติง้ ไอแ้ลนด ์ ประเทศมาเลเซยี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตราคาร  (6) 

บา่ย ใหท้า่นไดส้มัผัสกับ   กระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่ลา่สดุสามารถ
วิง่ได ้6 เมตร  ตอ่วนิาทจีากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเซยีระหวา่ง

น่ังกระเชา้ ทา่นจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันสดชืน่ เมือ่ถงึ เก็น
ติง้  สวนสนุกระดบัโลก เก็นติง้ไฮแลนด ์  ใหท้า่นไดส้นุกกับกจิกรรมตา่งๆ มากมายบนเก็น
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ติง้ 

15.30 น. จากนัน้ น าท่านเขา้เก็บสัมภาระบนหอ้งพัก  ณ  โรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ระดบั 3 ดาว  นัดเวลาเดนิชมเก็นติง้  
ก่อนทีไ่กด์จะปล่อยใหท้่านอสิระในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆไดต้ามอัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติง้ฯต่อซึง่มีรา้นคา้

มากมายใหท้่านไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิกับสวนสนุกกันต่อทัง้กลางแจง้และในร่มภายในโรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ ให ้

ทา่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ หา้งสรรพสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าตา่ง ๆ หรอืเลอืกพักผ่อนหย่อนใจโดยการน่ังฟัง
เพลงเพราะๆ บรเิวณโรงแรม ทา่มกลางบรรยากาศอนัเย็นสบาย 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร   (7) 

พกั  ณ  โรงแรมเฟิสตเ์วลิด ์ หรอืเทยีบเทา่  อสิระทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่ ี ่ เก็นติง้ – มาเลเซยี – กรุงกวัลาลมัเปอร ์– เมอืงใหมปุ่ตราจายา่ –  ดา่นสะเดา                                    

(B-L/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  (8) 

08.00 น. น าคณะอ าลายอดเขา เก็นติง้ จากนัน้เดนิทาง สู ่กรุงกัวลาลัมเปอร ์จากนัน้น าทา่นชมรอบเมอืงกัวลาฯและแวะชอ๊ป
ป้ิงหา้งทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศมาเลเซยี  KLCC  (อยูช่ ัน้ลา่งของตกึปิโตนสั)  กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นเมอืง

หลวงของประเทศมาเลเซยี “ นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุ่มไมท้ีส่วยงาม
ตระการการตามเสน้ทาง แวะรา้นนาฬกิาปลอดภาษี,จากนั้นน าท่าน ชมจตัุรสัเมอเดกา้ ศูนย์กลางของกรุง

กัวลาลัมเปอรช์มเสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของ

สถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอบัดุลซาหมดั,ชมพระราชวงัแห่งชาต ิพรอ้ม
ทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ์า่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของ

เมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิออ่น สถานีรถไฟทีเ่กา่แก่ KL TOWER หอคอยทีส่งู
เป็นอันดับสีข่องโลก TWIN TOWER ตกึคูแ่ฝดทีส่งูเป็นที ่2 ของโลก (ปิโตนัส 

452 ม.) จากนัน้น าทา่นชม  “เมอืงใหม ่ (PUTRA JAYA)” ซึง่เป็นเมอืงของ
รัฐบาล  และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี  น าท่านชมส านัก

นายกรัฐมนตร ี(ทา่นดร.มหาธรี)์ ชม มสัยดิสชีมพ ู

ซึง่เป็นมัสยดิทีม่ขีนาดใหญ่มากมายในของมัสยดิ
ตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงตา่ง 

ๆ ผ่านบา้นพักของทา่นนายกรัฐมนตรขีองทา่นดร.
มหาธรีม์ูฮมัหมดั ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขากลาง

ทะเลสาบทีส่วยงาม เชญิทา่นถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่

ระลกึ 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (9) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

18.30 น. ถงึด่านจงัโหลน เพื่อแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ดวิตีฟ้รีจนถงึเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตรา

หนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่อ.หาดใหญ ่

19.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ถงึ อ.หาดใหญ ่ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มท ัง้รอ้ยยิม้และความประทบัใจ 

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

ผู้เดินทำง รำคำปกติต่อท่ำน 

ผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2 ท่ำน) สอบถำม 
 
 หมำยเหตุ: ราคาทวัร์ท่ีเราเสนอมาน้ี เราคิดจากค่าใชจ่้ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหวา่ง
การเดินทาง  และค่าอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง  เพราะเราเนน้คุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นส าคญั  และเราไม่
อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลงัจากท่ีท่านกลบัมาจากการเท่ียวกบัเราในทุกๆ คร้ัง  เราจึงมีนโยบาย
ในการท างานท่ีมีคุณภาพในทุกขั้นตอนการท างาน 
 
 
 
 

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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อัตราคา่บรกิารนีร้วม 
- คา่รถบัสปรับอากาศ มาเลเซยี น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง  
- คา่ทีพั่ก  3  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
- คา่เขา้ชมสงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซล 
- เขา้ การ ์เดน้ บาย เดอรเ์บย ์
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว (9 มือ้) + อาหารวา่งตลอดการเดนิทาง 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ประกันภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ยาเวชภัณฑ ์สามัญประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 
- ฟร ี  คูม่อืการเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว ณ ประเทศสงิคโปร ์ประเทศมาเลเซยี  ทา่นละ 1 ชดุ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการน าเที่ยว  อาท ิ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  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 เพือ่ที่ทางบรษัิทฯจะได ้

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


