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รหัสทัวร ์:: HYMS4D1 

ทวัรเ์ก็นติง้ สงิคโปร ์4 วนั 3 คนื  

พกับนเก็นติง้ 1 คนื 

พกัทีย่ะโฮบาร ู2 คนื 

รวมบตัรเขา้สงิคโปรย์นูเิวอรแ์ซลแลว้ 

 

ในวนัหยดุพเิศษของทา่นลองหาโอกาสดดี ีในการไปพกัผอ่น ประเทศมาเลเซยี และสงิคโปร ์ซึง่

เทีย่วสนกุทวัรข์องเรา มบีรกิารทวัรท์ ัง้แบบจอยกรุป๊ และ แบบเหมากรุป๊พาคณะของทา่น ทา่น

เดนิทางคร ัง้เดยีว แบบ 4 วนั 3 คนื ไดเ้ทีย่วถงึ 2 ประเทศ ทา่นน ัง่เครือ่งมาเยอะแลว้ลองเปลีย่น

บรรยากาศการเทีย่วแบบน ัง่รถดบูา้ง ทา่นจะไดส้มัผสั ความเป็นมาเลเซยี และ สงิคโปรร์ะหวา่ง

การเดนิทางอยา่งแทจ้รงิ ซึง่แตล่ะเมอืงก็จะแตกตา่งกนัออกไป ถงึแมจ้ะเป็นประเทศเดยีวกนัก็

ตาม เชน่ ผูค้น อาหาร ทีพ่กั การใชช้วีติ และวถิขีองแตล่ะรฐัในมาเลเซยี และสงิคโปร ์

ก าหนดการเดนิทาง 

ราคานีก้ารันต ีกรุ๊ปจอยทวัรค์ณะครบ 8 ทา่น ออกเดนิทาง ตามพเีรยีดนีค้รับ 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคา 

เดอืน เม.ย.60 วนัที ่13-16(สงกรานต)์ 7,999 บาท 
 

ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก หาดใหญ–่ เก็นติง้ 

05.00 น. รอรับทา่น  ตวัเมอืงหาดใหญ ่จ.สงขลา โดยทมีงานมัคคเุทศกม์อือาชพีคอยใหก้ารตอ้นรับ และ

คอยอ านวยความสะดวก พรอ้มน าทา่นเดนิทางผ่านดา่นตรวจคนเขา้เมอืงบรเิวณดา่นจังโหลน 

และน าทา่นเดนิทางเขา้สูป่ระเทศมาเลเซยี 

08.00 น. เดนิทางผา่นรัฐเคดาหเ์มอืงอูข่า้วอูน่ ้าของประเทศมาเลเซยี ชมทศันยีภาพแหง่ทอ้งทุง่นาเขยีว

ขจ ีสดุสายตาเพลดิเพลนิกับทัศนยีภาพอนังดงามระหวา่งเสน้ทางถนนซปุเปอรไ์ฮเวยช์มความ

เป็นอยูข่องชาวมาเลเซยี  การปลกูพชืเศรษฐกจิตลอดทัง้สองขา้งทาง 

12.00 น.  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร    

14.00 น. ถงึสถานีกระเชา้ลอยฟ้าสกายเวย ์ (เคเบิล้คาร์)  น าท่านตืน่เตน้กับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีย่าว

ทีส่ดุในเอเชยี ตะวันออกเฉียงใต ้ระยะทาง  3.38 กม.  และไดรั้บการรับรองว่าเป็นระบบโมโน
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เคเบิล้คาร์ที่เร็วทีสุ่ดในเอเชยี ใชเ้วลาเพียง  15  นาท ี จากสถานีสู่ยอดเขา GENTING 

HIGTLAND ทีอ่ยูเ่หนอืระดบัน ้าทะเล 6,000  ฟิต“มหานครแหง่ความบนัเทงิทีไ่มเ่คยหลบั”

หนึง่เดยีวของมาเลเซยี ทีม่เีครือ่งเลน่ตา่งๆมากมายกวา่  60ชนดิ   แหลง่ชอ้ปป้ิงกวา่  80  รา้น

ทีท่ าใหท้า่นไมรู่จ้ักเบือ่ 

16.00 น. ใหท้า่นอสิระกบัการเทีย่วชมสวนสนุก หรอืสนุกสนานในการเสยีงโชคกับสถานคาสโิน หนึง่เดยีว

ทีไ่ดรั้บการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซยี ( สภุาพบรุุษแตง่กายสภุาพ ) 

18.00 น. บรกิารอาการค า่แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

22.00 น. กลบัเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก พักผอ่นตามอธัยาศยั ราตรสีวสัดิ ์

วนัทีส่อง เก็นติง้ไฮแลนด ์– กวัลาลมัเปอร ์– มะละกา – ยะโฮร ์บารูห ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. ออกเดนิทางสูก่รุงกัวลาลมัเปอรเ์มอืงหลวงของประเทศมาเลเซยีทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ นคร

อทุยานแหง่แสงสน่ัีงรถเทีย่วชม จตัรุสัเบอรเ์ดกา, พระราชวงัอสิตานา เนการา เป็นที่

ประทับของพระราชาธบิดขีองประเทศมาเลเซยีน าทา่นชมและถา่ยภาพความประทบัใจกับตกึ

TWIN TOWERPETRONUSอดตีตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกและชมิช็อคโกแล็ตแทค้ณุภาพ5

ดาวสนิคา้สง่ออกของมาเลเซยีณCOCOA BOUTIQUE 

10.00 น. น าทา่นสมัผัสความยิง่ใหญต่ระการตาของเมอืงใหม ่ PUTRA JAYAศนูยร์าชการทีส่มบรูณ์แบบ

ทีส่ดุในเอเชยีซึง่เกดิจากแนวความคดิของอดตีนายกรัฐมนตร ี มหาเธร ์โมฮมัหมัด  สรา้งเพือ่ใช ้

เป็นเมอืงศนูยก์ลางการบรหิารประเทศ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมตา่งๆ  ไดย้า้ยมา

อยู่ทีน่ี ่ พรอ้มน าทา่นชมความสวยงามตระการตาของมสัยดิสชีมพกูลางน ้าทีส่รา้งดว้ย

หนิแกรนติ สกีหุลาบ  ชมอาคารรฐัสภาและอาคารศนูยร์าชการตา่ง ๆ 

 

12.00 น. บรกิารอาหารเทีย่ง 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่“เมอืงมรดกโลก”เทีย่วเมอืงเกา่มะละกา ชอ่งแคบมะละกานักเดนิเรอืทัว่

โลกทัง้อดตีและปัจจุบนัรูจั้กกนัเป็นอยา่งด ีรัฐมะละกา ประเทศมาเลยเ์ซยี ตัง้อยู่ทางตอนใตข้อง

คาบสมทุรมาเลย ์แมจ้ะเป็นเมอืงเล็ก ๆ แตด่ว้ยคณุสมบตัพิเิศษสมกับทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่

เป็น “ นครแหง่ประวตัศิาสตร ์ของชนขาตมิาเลเซยี” หรอื “ MALAYSIA’S HISTORIC 

CITY ” 

16.00 น. ถงึรัฐมะละกาน าทา่นเทีย่วชมย่านถนนคนเดนิ JONKER STREETถนนสายนีเ้ป็นแหลง่สนิคา้

เกา่และของโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กไปทั่วโลก แมว้า่คณุไมใ่ชผู่ช้ ืน่ชอบสนิคา้เกา่โบราณ แตห่า้ม

พลาดทีจ่ะแวะมาสมัผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแหง่นี ้รา้นรวงตา่งๆ จะเริม่คกึคกัตัง้แตช่ว่งเย็น

และรา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดใหบ้รกิารจนถงึเทีย่งคนื 

18.00 น. บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

19.00 น. ถงึรัฐโยโฮรบ์ารูหน์ าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก  ใจกลางเมอืงโยโฮรบ์ารูหค์ า่ เพลดิเพลนิกับรสชาติ

ความอร่อยของอาหารพืน้เมอืง อาทเิชน่ ชาชกัแตตาเระฮ ์ โรตสีูสู้ ้สเตะ๊  และอกีมากมายขาย

ตลอดทัง้คนืพักผอ่นตามอธัยาศยั ราตรสีวสัดิ ์

วนัทีส่าม ยะโฮรบ์ารูห-์  สงิคโปร ์ยนูเิวอรเ์ซล -  ยะโฮรบ์ารูห ์ 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
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08.00 น. น าทา่นเดนิทางมุง่หนา้สูด่า่น W00D LAND ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงเพือ่

น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศสงิคโปรน์ าทา่น CITY TOUR ชมเมอืง ถา่ยภาพ

กบั MERLIONสญัลักษณ์ประจ าประเทศสงิคโปร ์ผ่านชมตกึS – PERNARD 

ตกึทีส่รา้งขึน้เหมอืนหนามทเุรยีน ชมอาคารโบราณของทีท่ าการศาลสงูสดุ

ของประเทศสงิคโปรพ์รอ้มชอ๊ปป้ิงสนิคา้ DUTY FREEของสงิคโปร ์

เพลดิเพลนิกบัการชอ๊ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก เชน่ น ้าหอม, เครือ่งส าอาง, ของที่

ระลกึสงิคโปร ์เป็นตน้ 

10.00 น. ทา่นเดนิทางสูเ่กาะอัญมณีแหง่การทอ่งเทีย่วของประเทศสงิค์

โปร ์SENTOSAISLANDสวรรคนั์กเดนิทางน าทา่นสูย่นูเิวอร์

แซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ในพืน้ที ่49 เอเคอรใ์นเกาะเซ็นโตซา่ 

รายลอ้มดว้ยความเขยีวชอุม่ของทะเลสาบ มรีสีอรท์ และให ้

ทา่นไดส้นุกสนานกบัเครือ่งเลน่มากมาย อาทเิชน่

BattlestarGalacticaเครือ่งเลน่รถไฟเหาะตลีงัการางคูท่ีส่งู

ทีส่ดุในโลก Far Far Away Castelปราสาทแหง่วรีะ บรุุษ 

เชร็คและเจา้หญงิฟิโอน่าMadagascar A teAdventureเป็น

การน่ังเรอืผจญภัยชมสตัวต์า่งๆ เสมอืนทา่นก าลงัอยูใ่น

ภาพยนตรเ์รือ่ง  Revenge of The Mummyขดุหาสมบตัขิอง

ฟาโรห ์และคน้หาปรศินาแหง่มัมมี ่ชม Water Worldการ

แสดงกจิกรรมผาดโผนตา่งๆ จากภาพยนตรช์ือ่ดงั แสดงจรงิ

แสง ส ีเสยีง จรงิ ทา่นจะตืน่เตน้ประทับใจไมรู่ล้มื 

 (รับประทานอาหารเทีย่งตามอัธยาศยัเพือ่ความสะดวกในการเลน่สวนสนุก ) 

17.00 น. น าทา่นเดนิทางสูย่่านการคา้ ORCHARD ROADเพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้น าสมัยราคา

ประหยัดณ ศนูยร์วมหา้งสรรพสนิคา้ทีโ่ดง่ดงั อาทเิชน่  เซ็นทรัล โรบนิสนั พารากอน เป็นตน้ 

18.30 น.  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภัตตาคาร  หลงัอาหารค า่น าทา่นเดนิทางสูรั่ฐยะโฮรบ์ารูห ์รัฐใตส้ดุของ

มาเลเซยี 

20.00 น. น าทา่นเทีย่วชม ชมโชว ์WONDER FULL LIGHTคอืการแสดง LIGHT AND WATER SHOW

การแสดง แสง และ สายน ้า ทีใ่หญท่ีส่ดุในตะวนัออกเฉยีงใต ้ณ ลาน PROMANADEรมิปากอา่ว

มารน่ิา ดา้นหนา้ของ MARINA BAY SAND (การแสดงเริม่ 20.00 น. งดการแสดงในกรณีทีฝ่น

ตก หรอืมกีจิกรรมของทางหา้ง) 

21.00 น. เดนิทางสูก่ลบัสูโ่รงแรมทีพั่ก  ณ  ใจกลางเมอืงโยโฮรบ์ารูห ์พักผ่อนตามอธัยาศยัราตรสีวัสดิ ์

วนัทีส่ ี ่ โยโฮรบ์ารูห–์ดวิตีฟ้ร ี- ดา่นสะเดา 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคารบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับสูด่า่น อ.สะเดา จ.สงขลา 

12.00 น.  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางกลับ และเพลดิเพลนิกบัการชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี นานาชนดิ ณ. หา้งปลอด

ภาษี ZONE DUTYFREE 

17.00 น. ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงดา่นจังโหลน อ. สะเดา  จังหวดัสงขลา 

18.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลาพรอ้มสง่ทา่นเดนิทางกลบัโดยสวัสดภิาพ พรอ้มทัง้

รอยยิม้และความประทับใจ 

หากทา่นตอ้ง เดนิทางกลบักรุงเทพตอ่ กรุณา จองเทีย่วบนิหลัง 22.00 น. และทางเราจะไมรั่บผดิชอบในกรณีที่

ทา่นตกเครือ่งทกุรณี 

แอดไลนเ์ราไดท้ี ่ID: maiteawsanook / teaw_sanook /0814155955/0853840228 

ราคาคา่บรกิาร 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 3-9 ขวบ พกัเดีย่วเพิม่ 

7,999 บาท 6,900 บาท 2,900 บาท 
 

สงิทีร่วมในโปนแกรมทวัรน์ีแ้ลว้ :: 

*  คา่รถบัสปรับอากาศน าเทีย่วตามโปรแกรม เริม่และสิน้สดุ หาดใหญ่   



 
 
 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ขา้เว็บนี้  www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom  

*  คา่โรงแรมทีพั่ก 3 คนืตามทีร่ะบใุนโปรแกรม ( 1 คนื เก็นติง้ฯ และ 2 คนื โยโฮร ์) 

*  คา่เขา้ชม ยนูเิวอรเ์ซล  ตามทีร่ะบใุนโปรแกรมทวัร์ / คา่กระเชา้ Genting Sky Way  

*  คา่อาหาร 9 มือ้ ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

*  คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่ว 

* คา่อาหารวา่งระหวา่งการเดนิทาง 

* คา่ประกนัการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท 

สงิทีย่งัไมร่วมในโปรแกรมทวัรน์ี ้

อตัรานี้ไมร่วม 

*  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัตา่งๆ  นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการ 

 

สิง่ทีต่อ้งน าตดิตัว 

* หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

* กลอ้งถา่ยรูป 

 


