
 
 

 

วฒันา คลงัจันทร์ ทัวร์ เสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย - ประเทศสิงคโปร์ 
อ่าวสิงคโปร์ เมอร์ไลออน์ - เกาะเซ็นโตซ่า - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - วัดพระเขีย้วแก้ว - ออร์ชาร์ดโร้ด - มาริน่าเบย์ 

สวนพฤกษา การ์เด้นบายเดอะเบย์ - มรดกโลกมะละกา - ปุตราจายา - กวัลาลมัเปอร์ - คาเมร่อน ไฮแลนด์ 
รอบที่ 1 วันที่ 8 - 12 เมษายน 2566  //  รอบที่ 2 วันที ่15 - 19 เมษายน 2566  //  รอบที่ 3 วันที่ 20 - 24 เมษายน 2566   
วันท่ี 8 เมษายน // 15 เมษายน // 20 เมษายน 2566 
03.00 น. ออกเดินทางจาก หนา้มิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ ด่านนอก 
05.00 น. ออกเดินทางสู่ด่านสะเดา - จงัโหลน ตอ่รถทวัร์มาเลเซีย 
06.30 น. ทานอาหารเชา้ แบบป๊ิกนิก....................................บริการม้ือท่ี 1 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหารรัฐเปรัก.....................บริการม้ือท่ี 2 
 ชมพระราชวงัแห่งใหม่ ท่ียิง่ใหญ่ ของประเทศมาเลเซีย 
 ชมจตัุรัสเมอร์ริกา้ ชมเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
 แวะชมโรงงานช็อกโกแลต (ดาร์กช็อกโกแลต) มาเลเซีย   
 ชมตึกปิโตรนสั ตึกคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีมีความสูง 88 ชั้น  

พร้อมถ่ายรูปและชมหา้งใหญ่ในตึกปิโตรนสั 
18.00 น.  พกัโรงแรม Ancasa เมืองกวัลาลมัเปอร์  (คืนที่ 1) 
 ทานอาหารเยน็ ถนนคนเดินไชน่าทาวน์หรือถนนคนเดินกลาง

เมือง ขา้งโรงแรมตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 

วันท่ี 9 เมษายน // 16 เมษายน // 21 เมษายน 2566 
06.00 น. อาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม....................บริการม้ือท่ี 3 
 ออกเดินทางสู่ โลกแห่งการเมือง ปุตทราจายา เมืองหลวงใหม่ของ

มาเลเซีย ท่ีน าเอาหน่วยงานของราชการมารวมกนัไวท่ี้เดียวกนั  
ชมมสัยิดแห่งใหม่ ย่ิงใหญ ่ของประเทศมาเลเซีย ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั 
ท าเนียบรัฐบาล การก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ท่ี
สวยงามหามูลค่ามิได ้จนไดช่ื้อว่า "นครอทุยาน นครปัญญาชน"  

 ออกเดินทางสู่ รัฐมะละกาเมืองมรดกโลกของประเทศมาเลเซีย 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหารเมืองมะละกา...........บริการม้ือท่ี 4 

 ชมตึกแดง, โบสถค์ริสตบ์นเนินเขา, ป้อมปืนใหญ่มะละกา และ
พิพิธภณัฑว์นัประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย (31 สิงหาคม 2500) 

 ชม เรือใบไวก้ิง ท่ีกูจ้ากทอ้งทะเล แถวช่องแคบมะละกา 
 

 
 

13.00 น. อ าลา เมืองมรดกโลกมะละกา ออกเดินทาง สู่ ใตสุ้ดของประเทศ
มาเลเซีย รัฐยะโฮร์บารู 
18.30 น. อาหารเยน็ หอ้งอาหาร ยะโฮร์บารู............................บริการม้ือท่ี 5 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม Crystal crown ชายแดนมาเลเซีย (คืนที่ 2) 

วันท่ี 10 เมษายน // 17 เมษายน // 22 เมษายน 2566 
06.00 น. อาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม.......................บริการม้ือท่ี 6 
 ชมอ่าวสิงคโปร์ พร้อมถ่ายรูป สิงโตทะเล เมอร์ไลออน 

พร้อมวิวทิวทศัน์ , ตึกเวิร์ลเทค คลา้ยดุเรียน (ทุเรียน) 2 ใบ 
 นมสัการพระเข้ียวแกว้(พระทนต)์พระพุทธเจา้ วดัพระเข้ียวแกว้ ซ่ึง

สร้างตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ค่าใชจ้่ายในการก่อสร้าง
ทั้งหมดราว 62 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

10.00 น. - 16.00 น. ท่านท่ีสนใจเขา้ ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ความสนุกสนาน 
บนัเทิงระดบัโลก แห่งเดียวในเอเชีย Universal Studios  ชมความอลงัการ 
เช่น Hollywood  อียปิต ์และเมืองจ าลองประเทศต่างๆท่านจะไดส้ัมผสักบั
ตวัละครท่ีท่านช่ืนชอบในภาพยนตร์ มาดากสัการ์ , Jurassic Park , 
โรงหนงัรูปแบบใหม่ 4 มิติโชวส์ตั้นทแ์มน Water World การแสดงทางน ้า
ท่ียิง่ใหญ่ น่าต่ืนตาต่ืนใจ ,จากนั้นตะลยุโลกมมัม่ี Mummy , ดูหนงัเคล่ือนท่ี
หุ่นยนต ์Transformers และคอนเสิร์ตแบบต่างประเทศ พร้อมสวนสนุก
กบัเคร่ืองเล่นต่างๆ รูปแบบใหม่ (ซ้ือบัตรเข้าชมยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย) 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศูนยอ์าหารตามอธัยาศยั 
 ชมยา่นธุรกิจออร์ชาร์ดโร้ด สวรรคแ์ห่งนกัชอ้ปป้ิง 
 ชมอุโมงคต์น้ไม ้Fort Canning Park ใจกลางเมืองสิงคโปร์ มีความร่ม

ร่ืนมากๆ จากท่ีนกัท่องเท่ียว ฮิตมาถ่ายรูปสวยๆ กบัอุโมงคแ์ห่งน้ี 
 ชมโลกแห่งพรรณไม ้การ์เดน บาย เดอะ เบย ์มหศัจรรย ์พร้อม

ถ่ายภาพวิวทิวทศัน์ (ถ่ายรูปโซนนอกทวัร์บริการ) หากท่านตอ้งการ
เขา้ชมโดมดา้นในมีค่าเขา้ชมเพ่ิมเติม (ซ้ือบตัรเขา้ชมตามอธัยาศยั) 

 ชม มาริน่าเบย ์รีสอร์ท & พลาซ่า วิวทิวทศัน์ ชมสะพานแขวน,ทุ่ม
ทุนสร้าง 180,000 ลา้นบาท  

16.30 น. รับสมาชิก ยนิูเวอร์แซล เกาะเซ็นโตซ่า พร้อมน าท่านชมความ
สวยงาม, ทนัสมยั, ตระการตาของรีสอร์ทเวิลด ์เซ็นโตซ่า 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ศูนยอ์าหารสิงคโปร์ ตามอธัยาศยั 
 เขา้ท่ีพกั โรงแรม Crystal crown ชายแดนมาเลเซีย (คืนที่ 3) 



วันท่ี 11 เมษายน // 18 เมษายน // 23 เมษายน 2566 
06.00 น. อาหารเชา้ หอ้งอาหารบุฟเฟ่ โรงแรม...................บริการม้ือท่ี 7 
07.00 น. ออกเดินทาง สู่ เมืองต่างอากาศ คาเมร่อน ประเทศมาเลเซีย 
11.30 น. อาหารเท่ียงซุปเปอร์ไฮเวย ์พ้ืนเมืองตามอธัยาศยั 
 ออกเดินทางสู่ยอดเขาคาเมร่อน ชมวิวตลอดเส้นทางบนเขา 

พร้อมสวนไร่ชา ชมสวนผกัและดอกไม ้ตลอดเส้นทาง 
 ชมสวนกระบองเพชร หลากหลายพนัธุ์สวยงาม 
 สัมผสัอากาศหนาว ท่ีขึ้นช่ือของประเทศมาเลเซีย พร้อมชมสวน

ดอกไมเ้มืองหนาว บนยอดเขาคาเมร่อน ท่ีขึ้นช่ือของมาเลเซีย 
18.00 น. ทานอาหารเยน็สุก้ี บนยอดเขาคาเมร่อน..................บริการม้ือท่ี 8 
 เขา้ท่ีพกั โนวา หรือเทียบเท่า บนยอดเขาคาเมร่อน  (คืนที่ 4) 

วันท่ี 12 เมษายน // 19 เมษายน // 24 เมษายน 2566 
06.00 น.  ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม....................บริการม้ือท่ี 9 
 ชมตลาดยามเชา้ คาเมร่อน ผกัและผลไมจ้ากสวนมากมาย เช่น

สตอเบอร์ร่ี , ขา้วโพดหวาน และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียงไฮเวย ์อาหารพ้ืนเมือง ตามอธัยาศยั 
16.00 น. ชอ้ปป้ิงสินคา้ ดิวต้ีฟรี จงัโหลน ,ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
ก่อนเดินทาง เขา้สู่ ด่านสะเดา ประเทศไทย 
18.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหาร ชานเมือง.................บริการม้ือท่ี 10 
21.30 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

จัดโดย หจก.วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์ โทร. 075 - 572093 // 081 - 9565574 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. รถทวัร์ปรับอากาศน าเท่ียว ประเทศสิงคโปร์ - มาเลเซีย  
2. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม 4 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. รวมค่าอาหารบริการตามรายการ รวม 10 ม้ือ  
4. รวมค่าผา่นแดน ค่าบตัรเขา้ชมตามรายการ 
5. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ตลอดการเดินทาง 
6. ไกดไ์ทย,ไกดม์าเลเซีย,ไกดสิ์งคโปร์ เตม็ใจบริการ เป็นกนัเอง 
อัตรานีไ้ม่รวม 
 บตัรเขา้ชม Universal Studios สิงคโปร์ บตัรเขา้ชม //  

   บตัรเขา้ชม 2 โดม การ์เดนบายเดอะเบย ์
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % ,     

   ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % และค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็)  
 

 ด้านบริการ 

ค่าบริการตามรายการเพยีงท่านละ 11,500 บาท 
เด็กต ่ากว่า 10 ปี (พกักบัผู้ใหญ่) เพยีงท่านละ 8,500 บาท 

 
 


