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โจโฮร์  - สิงคโปร์ -  กวัลาลมัเปอร์  (4 วนั 3 คนื) 

วนัที ่1   หาดใหญ่ - ประเทศมาเลเซีย ปุตราจาย่า  -  โจโฮร์บารู    เทีย่ง , เยน็  
05.00 น. เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีจุดนดัพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผา่นด่านสะเดาของประเทศไทย ทาํการตรวจประทบัตราหนงัสือ
เดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่าน บูกิตคายอีูตั้ม ผา่นเมืองจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหง
ปัตตานี บตัเตอร์เวร์ิธ 
รับประทานอาหารเท่ียง  นาํท่านเท่ียวชมเมืองใหม่ปุตราจายา่ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นนครท่ีมีความทนัสมยัและ
กา้วหนา้ลกัษณะอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดภายในศตวรรษท่ี 21 น้ี ศนูยก์ลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา สาํนกังานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์
ดานา สถานท่ีพาํนกัประจาํตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี มสัยดิปุตรา มีโดมสีชมพ ูก่อสร้างดว้ยหินแกรนิตสีกหุลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหรา ตกแต่ง
อยา่งสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเคร่ืองประดบัความโดดเด่น สะพานปุตรา งดงามตรึงตา  สถาปัตยกรรมผสมผสาน  สวยงามยิง่  
รับประทานอาหารเยน็  หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทาง สู่โจโฮร์บารู เพ่ือเขา้สู่ท่ีพกั  
 
      

 
 
วนัที2่  โจโฮร์บารู – ประเทศสิงคโปร์  เช้า , -  , เยน็  
08.00 น.   นาํท่านออกเดินทางสู่ ด่านมาเลเซียและด่านสิงคโปร์ ( ด่านวูด้แลนด ์) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
10.00 น.   นาํท่าน ถ่ายรูป ณ บริเวณ สนามปาดงั ซ่ึงยา่นน้ีจะเป็นเหมือนสนามหลวงสิงคโปร์ เป็นศาลาวา่การสิงคโปร์ชมอนุสาวรีย ์สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ชมอาคารแอสแพนแนล หรือ โรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ ลกัษณะคลา้ยหนามทุเรียน จากนั้นชมปากแม่นํ้าสิงคโปร์ 
ตรงสิงโตทะเลพน่นํ้า ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกจากนั้นนาํท่านออกเดินทาง  ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้นาํแฟชัน่ท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นนาํ ยา่น
การคา้ ถนนออร์ชาร์ดหลงัจากนั้นนาํท่านนาํท่านชม มารีน่า เบย ์ชมสถาปัตยกรรม ของ Sky Park ท่ีเราจะเห็นเรือ ตั้งอยูบ่นอาคาร และ  Art 
Science Museum อาคารท่ีมีรูปร่างประหลาด และเป็นพิพิธภณัฑท่ี์ทนัสมยัท่ีสุดในโลก   
หลงัจากนั้นนาํ คณะเดินทางสู่Resorts World Sentosa ยนิูเวอร์เซล สตดิูโอ ท่านจะ ไดส้ัมผสัสุดยอดของการผจญภยัประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ 
สุดยอดความบนัเทิงท่ีมีท่ีเดียวในสิงคโปร์ ยนิูเวอร์เซล สตดิูโอ สิงคโปร์ 

- HOLLYWOOD ตอ้นรับท่านเขา้สู่ฮอลลีวดู แหล่งรวมความบนัเทิงสไตลบ์อร์ดเวยท่ี์ดีท่ีสุด  



- NEW YORK  สัมผสัจิตวญิญาณ และพลงัแห่งเม่ืองท่ีใหญ่และเจริญท่ีสุดของอเมริกา พร้อมสัมผสักบับรรยากาศการสร้างภาพยนตร์ 
และสเปเช่ียลเอฟเฟคโชวบ์นจอภาพยนตร์ สร้างโดยสตีเวน่สปิลเบิร์ก  

- BATTLESTAR GALACTICA มนุษยป์ะทะไซลอนประลองความกลา้ในการต่อสู้ขา้มจกัรวาล เสียวสุด ๆ กบัรถไฟเหาะตีลงัการางคู่
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก 

- SCI – FI CITY สัมผสัเมืองไซไฟแห่งแรกในสิงคโปร์ความมีชีวิตชีวากบัความมหศัจรรยข์องเหล่าเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยัลํ้าอนาคต ท่ี
คุณตอ้งท่ึง และต่ืนเตน้ พบกบัเคร่ืองเล่นเอคเซลเลอเรเตอร์เพ่ือวดัความกลา้ขณะถูกหมุนควงสวา่นอยา่งบา้คลัง่บนเคร่ืองเล่นท่ีหมุน
ส่ายไปมา 

- FAR FAR AWAY  มาร่วมสาํรวจปราสาทแห่งแรกของโลกจาก  SHERK ขวญัใจของคุณหนูๆ คร้ังแรกของโลก 
-  จูราสสิคพาร์ค  คราปิดิด แอดเวนเจอร์  การผจญภยักลางสายนํ้า เพ่ือหลบหนีการตามล่าจากทีเร็กซ์ไดโนเสาร์ท่ีแสนน่ากลวัและดุร้าย 
-  รีเวนจอ์ ์ ออฟ เดอะมมัม่ี ตะลุยฝ่ากองทพัมมัม่ีท่านกลางความมืดมิด ไปบนรถไฟเหาะท่ีมีความเร็วสูงท่ีจะเขยา่ทุกโสตประสาทของ

คุณ 
- UNDER WATER WORLD  สร้างจากภาพยนตร์สุดฮิต “วอเตอร์เวลิด”์ พบกบัการแสดงผาดโผนทา้มฤตยขูองเหล่าสตนัท ์การระเบิด

ท่ีน่าต่ืนเตน้หวาดเสียว ในการแสดงทางนํ้าแบบสมจริง ท่ีจะกระชากอารมณ์ของคุณ 
                จากนั้นนาํท่านสนุกสนานกบัหลากหลาย กิจกรรมความบนัเทิง เราจะพาท่านไปพบ ถนนคนเดินแห่งความบริเวณบนัเทิง  
FestiveWalk เปิดใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง 
สนุกสนานไปกบัการชอ็ปป้ิง พบกบัร้านคา้ ช่ือดงัมากมาย เช่น Coach , Tumi , Victory Secret  ชมโรงแรมหรูชั้นนาํระดบัโลก 6 แห่ง 6 สไตล์
แห่งความเป็นเอกลกัษณ์  ณ รีสอร์ทเวลิด ์เซ็นโตซ่า แห่งน้ี  
 19.00น. จากนั้นพบกนัท่ีจุดนดัพบ รับประทานอาหารเยน็  นาํท่านอาํลาเมืองสิงคโปร์ ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง นาํท่านเดินทางเขา้สู่โรงแรมท่ี
พกั ณ เมืองโจโฮร์ บาห์รูห์  
 

 
 
วนัทีส่าม   โจโฮร์ –  มะละกา - กวัลาลมัเปอร์   เช้า  , เทีย่ง , เยน็  

08.30 น.  หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้  นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา  เท่ียวเมืองเก่า มะละกา “นครแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเชีย” ซ่ึง
เคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอนัเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานกัเดินเรือทัว่โลกทั้งอดีตและปัจจุบนัท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี) นครท่ีผสมผสาน
ระหวา่งชาวดชั, โปรตุเกส, องักฤษ, จีน ทาํใหมี้ความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและสถาปัตยกรรมไดรั้บรางวลัเมืองมรดกโลกจากองคก์ร
ยเูนสโก ชมความงามของเมืองมะละกา จตุัรัสดตัช ์สแควร์  หรือ จตุัรัสแดง ถ่ายรูปกบัโบสถค์ริสต ์ท่ีมีการสร้างโดยไม่ใชก้ารตอกตะปู ชม ป้อม
ปืนเอฟา โมซา โบสถ ์สมยัโบราณ ท่ียงัคงเหลืออยูใ่นปัจจุบนั   รับประทานอาหารเท่ียง  เดินทางสู่เขาเซนตป์อล ชมช่องแคบมะละกา นมสัการ
ศาลเจา้ ซาํปอกง  
 
 



หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เมืองกวัลาลมัเปอร์ แวะชอ็ปป้ิงยา่นหา้งดงั รับประทานอาหารเยน็  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั เมือง กวัลาลมัเปอร์   

 

วนัที ่4  กวัลาลมัเปอร์  -  หาดใหญ่  เช้า  ,  เทีย่ง  

08.30 น.  ทางคณะนาํท่านออกเดินทางเท่ียวชม กวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย เท่ียวชม กวัลาลมัเปอร์ garden city of lights 
“นครท่ีหอ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดบั ประดาไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ดอกไมท่ี้สวยงามตระการตา   จตุัรัสเมอร์เดกา้ Dataran Merdeka 
ศนูยก์ลางของกรุงฯ  ชม เสาธง สูงท่ีสุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม  อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดั Sultan Abul Samad 
Building ชมพระราชวงัแห่งชาติ Istana Negara ทหารมา้และทหารราบประจาํพระองค ์ผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภามสัยดิหิน
อ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สูง 421 เมตรPetronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนสั สูง  452  เมตร  
รับประทานอาหารเท่ียง 
นาํท่านออกเดินทางกลบัสู่ประเทศไทยแวะ ชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ท่ี ด้ิวต้ีฟรี จนถึงเวลานดัหมายผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือ

เดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนาํท่านเดินกลบั หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจท่ีดี 


( โปรแกรมดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม ) 

 

จํานวนลูกค้า ท่าน 4 - 5 6 – 7 8 – 9 10 

ราคา / ท่าน  14410 10700 8790 7660 
 
-  ราคาสําหรับเดก็ อายุตํ่ากว่า 2 ปี ฟรี ไม่คดิค่าบริการ 
-  ราคาสําหรับ เดก็ อายุ 2 – 10 ปี พกักบัผู้ใหญ่ ไม่มเีตยีงเสริม คดิราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
-  ราคาสําหรับเดก็ อายุ 2 – 10 ปี พกักบัผู้ใหญ่     มเีตยีงเสริม คดิราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
 

หมายเหตุ * ราคาดงักล่าวมิได้อยู่ในช่วงวนัหยุด หรือ ช่วงเทศกาล 
ราคาดังกล่าวได้รวม : 

- รถตูป้รับอากาศ VIP. พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ท่ีพกั โรงแรม นิวยอร์ค หรือ แกรนด ์เซ็นโตซ่า โจโฮร์ บารูห์   2 คืน และ โรงแรม ซิต้ีเทล เอก็ซ์เพลสกวัลาลมัเปอร์   หรือ เทียบเท่า 

หอ้งละ 2 ท่าน  
- ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
- ค่านํ้าด่ืมและขนมใหบ้ริการ  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใตเ้ง่ือนไขบริษทั ) 

ราคาดังกล่าวมิได้รวม : 
     -   ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
     -   ภาษีมูลค่าเพ่ิม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
     -   ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
     -   ค่าเขา้ชมและค่าเคร่ืองเล่นต่างๆ ในมาเลเซีย และ สิงคโปร์  
     -   ไม่รวมค่าทิป พนกังานขบัรถ และมคัคุเทศก ์



 
เง่ือนไข : 
- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจา้ของกรุณาเป็นผูรั้บผดิชอบเอง 
- ชาํระเงิน มดัจาํ 50 % ในวนัท่ีทาํการจอง / ส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 7 วนัพร้อมสาํเนา หนา้หนงัสือเดินทาง 
- จาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบ

ใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน 

ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

 

 

 

 
การเดนิทางต้องรู้ 

- ช่ือ และ นามสกุล ในการจอง ตั๋วเคร่ืองบนิ / ทัวร์ / ห้องพัก / ประกัน ต้องเป็นช่ือตรงกับหนังสือเดนิทาง ในวันที่เดนิทาง

เท่านัน้  

- ต้องใช้หนังสือเดนิทาง เท่านัน้ และ มีอายุการใฃ้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

กรุณาเตรียม ยาประจาํตัว   /  เดนิทางไป เกนติง้ กรุณา นําเสือ้กันหนาว  ตดิตัวไปด้วย 

- เดนิทางเข้าคาสโิน  ใน มาเลเซีย และ สงิคโปร์ สุภาพบุรุษ  สวมเสือ้เชร์ิท / กางเกงขายาว / รองเท้าหุ้มส้น ,  

สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ และ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น   ห้ามถ่ายรูป 

- เวลา มาเลเซีย และ สงิคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

- ไฟฟ้า มาเลเซีย 220 โวลต์  ปล๊ัก สามขา  / สงิคโปร์  

- สกุลเงนิ มาเลเซีย ริงกติ / สงิคโปร์ ดอลล่าห์ 

 
 


