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สิ งคโปร์ ชมพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ล่องเรื อ กัวลาลัมเปอร์
4 วัน 3 คืน

วันแรก
05.00 น.

เทีย่ ง

เย็น
ทีพ่ กั

ด่ านตรวจคนเข้ าเมือง – มะละกา – CITY TOUR – โยโฮบารู
(--/เที่ยง/เย็น)
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและดูแลสัมภาระ
จากนั้นนาคณะออกเดิ นทางเพื่ อมุ่ งหน้า สู่ ด่ า นสะเดา นาท่า นผ่านพิธี การตรวจคนเข้า เมื องไทยและมาเลเซี ย
จากนั้นผ่านเส้นทางไฮเวย์สายบายพลัส ถึงเมืองเก่าอีโปร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( 1 )
จากนั้นมุ่งหน้าสู่ เมืองมะละกา นาคณะชมเมืองมะละกา “นครแห่ งประวัติศาสตร์ ของมาเลเชี ย ” ซึ่ งเคยเป็ นเมือง
หลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่ องแคบมะละกา นักเดิ นเรื อทัว่ โลกทั้งอดี ตและปั จจุบนั ต่างรู ้ จกั ที่นี่เป็ นอย่างดี )
นครที่ ผ สมผสาน ระหว่า งชาวดัช โปรตุ เกส อัง กฤษ จี น ท าให้มี ค วามหลากหลายทางด้า นวัฒนธรรมและ
สถาปั ตยกรรม นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณต่าง ๆ อาทิเช่น ตึกสไตล์ ชิโนโปรตุกีส เป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่ผสมผสาน
ของจีนกับโปรตุเกส, โบสถ์ เตลฮุย , ฮวงซุ้ ยฮังเจอบัส เป็ นต้น นาทุกท่านเดินขึ้นเนิ นเข้าใกล้ๆ จัตุรัสแดง เพื่อชม
วิว เมืองมะละกา สามารถมองเห็นทะเล ที่เรี ยกว่า ช่ องแคบมะละกาได้จากจุดนั้น เดิ นขึ้นเขา St. Paul Hill ชม
ทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะ รู ปปั้ นนักบุญ St. Fracis ที่ศกั ดิ์ สิทธิ์ จากนั้นชมทิวทัศน์ และดูจุดยุทธศาสตร์
จากยอดเขา ถึงเวลาอันสมควร เดินลงจากเขา ชมป้ อม A Famosa ป้ อมป้ องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่ งถู กทาลาย
โดยอังกฤษจนเกือบหมดเพราะไม่ตอ้ งการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ จึงเหลือไว้แค่ประตู Porta De Santiago
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 2 )
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เมืองโยโฮบารู พร้อมนาท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พกั
GRAND SENTOSA HOTEL หรื อเทียบเท่า
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โยโฮบารู – สิ งคโปร์ – CITY TOUR –S.E.A Aquriuem – Garden - orchard Rd.- Bumboat –โยโฮบารู
(เช้ า/-/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม(3)
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ ที่ด่านวูด๊ แลนด์ นาท่านประทับตราหนังสื อเดินทาง และผ่านพิธีตรวจ
คนเข้าเมือง จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ตวั เมืองสิ งคโปร์ ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและสะอาดสะอ้าน
จนหลายๆท่านต้องทึ่งซึ่ งล้อมรอบไปด้วย อาคารรัฐสภา Parliament House ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่ งเป็ นจุด
ชมวิวริ มแม่น้ า สิ งคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน(สิ งโตทะเล) “สั ญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ” ซึ่ ง
มี อ ายุ ก ว่า 30 ปี ใกล้ๆ กันท่ า นจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่ มี ล ัก ษณะเป็ นเอกลัก ษณ์ ที่ ไ ม่ เหมื อ นใคร
ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรี ยนขนาดยักษ์ให้ท่านได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้า
(อควาเรี ยม) S.E.A. แห่ งนี้ จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลชนิ ดต่างๆ ถึ งราว 100,000 ตัว มากกว่า 800 สายพันธุ์
ในแท็งค์ที่ บรรจุ น้ า มากกว่า 60 ล้านลิ ตร โดยภายในประกอบไปด้วยพื้นที่ 10 โซน และมี ชนิ ดของที่ อยู่อาศัย
แตกต่างกันถึง 49 ชนิ ด โดยมีดาวเด่นอย่างปลากกระเบนราหู และฉลามหัวค้อน เป็ นตัวชู โรงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
S.E.A. แห่ งนี้ จะพานักท่องเที่ยวดิ่งเข้าสู่ การผจญภัยในโลกใต้ทะเล เริ่ มตั้งแต่ภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ผ่าน
อ่าวอาหรับ และ ออกสู่ มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล นักท่องเที่ยวทุกคนจะได้เห็นกับความสง่างามของกระเบน
ราหู ตวั ใหญ่มหึ มา ฉลามหัวฆ้อน โลมา รวมทั้งสัตว์ใต้ทะเลประเภทอื่นๆ อีกมากมาย โดยผ่านกระจกใสยักษ์
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความยาวถึง 36 เมตร และสู งถึง 8.3 เมตร ทาให้ผชู ้ มเสมือนกาลังท่องไปในโลกท่อง
ทะเลแห่งมหาสมุทร กับเหล่าบรรดาปลาชนิดต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (มีอาหารให้ เลือกมากมาย กว่ า 56 ร้ าน หลากหลายสไตล์ ทั้งในส่ วนของยู
นิเวอร์ แซลและในส่ วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center) จากนั้นให้ท่านได้ ส นุ ก กั บ
เครื่ องเล่นต่อ จนได้เวลาอันสมควร... อิสระในการเที่ยวชม โรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER
อยู่ดา้ นนอกของยูนิเวอร์ แซล เพียงก้าวเข้าสู่ บนั ไดเลื่ อนแชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะได้พบความงดงามแบบ
ดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับเดอะซี เคร็ ด การ์ เดนท์สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วย
กาแพงน้ า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊ อปแดนซ์ เดอะแมกซิ ม ดอลซึ่ งจะนาความมันส์ ที่ผสมเสน่ห์ ของเซี้ ยงไฮ้
และลาสเวกัสมาสู่ คุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่ งแรกของประเทศสิ งคโปร์ !!แหล่ งท่ องเที่ยว
แห่ งใหม่ ล่าสุ ดบนเกาะสิ งคโปร์ GARDEN BY THE BAY ให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิ งคโปร์
ให้ท่ า นได้ชื่ นชมกับ ต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็ นศู นย์ก ลางการพัฒนาอย่า งต่ อเนื่ องแห่ ง ชาติ ข อง Marina Bay
บริ หารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่ งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยังมีทางเดิ นลอยฟ้ าเชื่ อมต่อกับ Super tree คู่ที่มี
ความสู งเข้าด้วยกัน มีไว้สาหรับให้ผทู ้ ี่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสู งขึ้น 50 เมตร บนยอดของ Super tree
สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ (รวมค่าขึ้นลิฟต์สาหรับ Super Tree เรี ยบร้อยแล้ว)
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และยังมี โซนของโดมจัดสวนจะแบ่งเป็ นสองเรื อนหลักๆ ซึ่ งแบ่งโดยอุ ณหภู มิที่ต้นไม้ตอ้ งการ ดัง นี้ Flower
Dome (ชี ว ภาพแบบแห้ง เย็น ) และ Cloud Forest (ชี ว ภาพแบบชื้ น เย็น) (ไม่ รวมค่ า เข้า FLOWER DOMES 28
เหรี ยญ ประมาณ 700 บาท)
รับประทานอาหารเย็นอิสระ ให้ท่านรับประทานอาหารตามอัธยาศัยพร้อม นาท่านสู่ ยา่ นธุ รกิจใจกลางสิ งคโปร์ ที่
ถนนออร์ ชาร์ ด (Orchard Rd.) ศูนย์รวมห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาและสิ นค้าหลากหลาย อาทิเช่น เซ็นเตอร์ พอ็ ยท์,
โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิเซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ ชาร์ ดช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ เป็ นต้น ให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายจาก
ทัว่ โลก ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้าแบรนด์เนมชั้นนาต่าง ๆ ของฝาก ของที่ระลึก ให้อิสระกับท่านในการช้อปปิ้ งจนถึง
เวลาอันสมควรจากนั้นเข้าสู่ ท่าเรื อ คลาร์ กคีย์ Clarke Quay สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสิ งคโปร์ นาท่าน
ล่องเรื อ Bumboat ชมทัศนียภาพของแม่น้ าสิ งคโปร์ และวิถีชีวติ ความเป็ นอยูต่ ลอดสอง ฝั่งแม่น้ าใจกลางสิ งคโปร์
จากนั้นนาท่านออกจากสิ งคโปร์ ผ่านด่านวูด๊ แลนด์ประทับตราตรวจคนเข้าเมืองสิ งคโปร์ เพื่อนาคณะเดินทางกลับ
สู่ ที่พกั
GRAND SENTOSA HOTEL หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
โยโฮบารู – ปุตตราจาย่ า -กัวลาลัมเปอร์
(เช้ า/เทีย่ ง/เย็น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ภัตตาคารโรงแรม ( 4 )
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่ าซึ่ งเป็ นเมืองใหม่ของมาเลเซี ย
ที่รวบรวมศูนย์ราชการของเมืองกัวลาลัมเปอร์ นาท่านชม มัสยิดหินอ่ อนสี ชมพูที่ใหญ่ที่สุดในกัวลาลัมเปอร์ และ
ชมรัฐสภาระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมสถาปั ตยกรรมที่ลว้ นได้รับการออกแบบให้มีความงดงามและเป็ น
เอกลักษณ์,อนุสาวรีย์มิลเลนเนียมศูนย์ประชุมเลคคลับปุตตราจาย่าและท่านจะผ่านบ้านพักของท่าน
นายกรัฐมนตรี และสะพานแขวนกลางทะเลสาบที่มีความสวยงาม
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารจีนระหว่างทาง ( 5)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ นาท่าน
เที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น จัตุรัสอิสราภาพเมอร์ เดกาสแควร์ Dataran Merdeka (ลานแห่งอิสระภาพ)ที่มีเสาธงที่
สู งที่สุดในโลก 100 เมตร ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านชมตึกรัฐสภา
,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลสู ง สิ่ งที่ขาดไม่ได้นาคณะถ่ายรู ปคู่กบั TWIN
TOWER ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท มีความสู งถึง 452 เมตรนา
ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก
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จากนั้นช๊อปปิ้ งภายในตึกแฝด KLCC ภายในตึกนี้เป็ นแหล่งช๊อปปิ้ งขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณชั้นล่างของตึก นัน่ คือ
ห้างสรรพสิ นค้า ซู เลี ย ห้างสรรพสิ นค้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ ง เรี ยกว่าสารพัดแบ
รนด์เนมที่คุณสามารถนึกชื่อได้ก็มารวมกันอยูท่ ี่หา้ งแห่งนี้
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร( 6 ) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั IBIS HOTELหรื อเทียบเท่าให้ท่านได้พกั ผ่อน
ตามอัธยาศัยหรื อท่องราตรี ยามค่าคืน

วันทีส่ ี่
กัวลาลัมเปอร์ - หาดใหญ่
(อาหาร เช้ า, เทีย่ ง)
เช้ า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ห์ ณ ภัตตาคารโรงแรม ( 7 ) หลังจากรับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนาท่านช๊ อปปิ้ งสิ นค้ าพื้นเมืองและชมโรงงานช็ อคโกแลต ที่มีช็อคโกแลตของโรงงานช็อคโกแลตนี้ ต้ งั วางจาหน่าย
ตั้งแต่ช็อคโกแลตนมธรรมดา, ผสมแอลมอนด์,ผสมพริ ก,ผสมโสม,ผสมพริ ก,ไวท์ช็อคโกแลต, ดาร์ คชอคโกแลตฯลฯ ซื้ อ
กิ นเองหรื อเอาไปเป็ นของฝากแด่คนที่ ท่านรั กและผลิ ตภัณฑ์อาหารท้องถิ่ น บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุ ปเครื่ องยา จีน,ร้ านนาฬิกา
ปลอดภาษี หลังจากนั้นนาท่านถ่ายรู ปหน้าพระราชวังอิสตาน่ าไนการ่ า ที่ประทับอย่างเป็ นทางการของพระมหากษัตริ ย ์
แห่ งมาเลเซี ย ที่นี่อนุ ญาตให้เก็บภาพเพียงด้านนอกของพระราชวังเกับทหารสี่ นายที่อยูป่ ระจาด้านหน้าประตูทางเข้าด้วย
มาดสุ ขมุ ภายใต้เครื่ องแต่งกายทหารเต็มยศ ให้เราได้ถ่ายภาพ
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เทีย่ ง รับ ประทานอาหารเที่ย ง ณ ภัตตาคารจี น (8) หลังจากรั บประทานอาหารเที่ ยงนาท่ านเดิ นกลับหาดใหญ่ โดยเส้ นทาง
ซุปเปอร์ไฮเวย์ อีกครั้ง
เย็น ถึงด่านจังโหลนให้ท่านแวะซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) อาทิสินค้าราคาถูกเช่น เหล้า บุหรี่ ขนม และเครื่ องสาอาง
เช่น น้ าหอม เครื่ องแต่งกายของผูห้ ญิง และแว่นตาแบรนด์เนม รวมถึงของเด็กเล่นต่าง ๆ เพื่อเป็ นของฝาก ได้เวลาอัน
สมควรนาท่านผ่านด่านไทยเพื่อเดินทางเข้าสู่ หาดใหญ่โดยสัวสดิภาพพร้อมความประทับใจ
รายการทัวร์ รวม
รายการทัวร์ ไม่ รวม
- โรงแรมที่พกั 2 ท่าน/ ห้อง
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- รถบัสปรับอากาศตลอดรายการทัวร์
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ
- อาหารรวม 8 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหกั ณที่จ่าย 3%
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่คณะ
-ทิปน้ าใจไกด์และคนขับรถและหัวหน้าทัวร์
-ค่าเข้าชมล่องเรื อที่สิงคโปร์
-ค่า S.E.A aqurieum
- ค่าน้ าดื่มและของว่าง
********(โปรแกรมนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)******
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