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MH19:มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3คนื  โปรโมช ั"น เร ิ"มเพยีง 11,988 บาท 
เที"ยว 2 ประเทศ เที"ยวครบทกุไฮไลท ์ 
* เก็นต ิ2งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั"งกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 
* โยโฮบาร ู  พรี"เม ี"ยมเอา้เล็ท  
* สงิคโปร ์ถา่ยรปูสงิโตทะเล เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่                                                  
* เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน/์บนตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากโยโฮบารู 
พกัโรงแรมบนเก็นติ2ง 1คนื และ โยโฮบาร ู2 คนื  
                         กําหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11ปี  

พกัเดี"ยว
เพิ"ม 

จํานวน 

04-07 พ.ค. 60 11,988 

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

3500 25 
11-14 พ.ค. 60 11,988 3,500 25 
25-28 พ.ค. 60 11,988 3,500 25 
08-11 ม.ิย. 60 11,988 3,500 25 
22-25 ม.ิย. 60 11,988 3,500 25 
06-09 ก.ค. 60 15,988 3,500 25 
20-23 ก.ค. 60 11,988 3,500 25 
10-13 ส.ค. 60 12,988 3,500 25 
24-27 ส.ค. 60 11,988 3,500 25 
07-10 ก.ย. 60 11,988 3,500 25 



21-24 ก.ย. 60 11,988 3,500 25 
05-08 ต.ค. 60 11,988 3,500 25 
12-15 ต.ค. 60 12,988 3,500 25 
19-22 ต.ค. 60 12,988 3,500 25 
09-12 พ.ย. 60 11,988 3,500 25 
23-26 พ.ย. 60 12,988 3,500 25 
07-10 ธ.ค. 60 12,988 3,500 25 
14-17 ธ.ค. 60 12,988 3,500 25 
28-31 ธ.ค. 60 14,988 

ไมม่รีาคาเด็ก
INF 5,000฿ 

3,500 25 
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 14,988 3,500 25 
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 14,988 3,500 25 

03.30 น.   พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั #น 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
              MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั.วโดยสาร 
05.25 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เที"ยวบนิที" MH797  
08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 
                    *หมายเหต:ุกรุ๊ปเดนิทางตั #งแตเ่ดอืน พ.ย.ไฟทบ์นิขาไปจะเป็น MH797  06.00-09.10 

นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั#นนําท่านเดนิ
สูก่วัลาลมัเปอร ์ (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั�ว โมง)  ถึง เมืองหลวงกัวลาลัม เปอร์  นําท่านชม“กรุง
กวัลาลมัเปอร”์เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชมจตัุรสัเมอร์
เ ดก้า ( ล า นแ ห่ง อิส ร ะ ภ าพ )  ล า นป ร ะก าศ  เ อก ร า ช 
Independence Square หลังจากที�อังกฤษเคยปกครองมาเลเซยี
มาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกับ
ของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสา
ธงที�สงูที�สดุในโลก Union Jack ที�สงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี# ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ 
อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทกุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชน
เพื�อ  เ ฉลิมฉลองและมีง านรื�น เ ริงกั น  ซึ�ง ธ งชาติ อั งกฤษได ถู้ ก   ลดลงค รั #งสุดท ้า ย  เ มื� อ 
วันที�  31 สงิหาคม 1957  และ แทนที�ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เที"ยง       � บรกิารอาหารเที"ยงที"ภตัตาคารจนี  
บา่ย     จากนั#นนําทา่นชมและถ่ายรูป บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี จากนั#นเรา

ไปลิ#มรสช็อกโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลต ที�ใหญ่ที�สุดในมาเลเซยี และท่าน
สามารถเลอืกซื#อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยนําท่านไปถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC นั�นคอื หอคอยคู ่
ปิโตรนาส Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคู่ปิโตรนาส) 
เป็นสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตั #งอยู่บรเิวณใจกลางย่าน
ธุรกจิของเมอืง ที�แวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดที�สงูที�สดุ
ในโลกในปัจจุบันจากนั#นนําท่านเดินทางสู่ เก็นติ2ง ไฮ แลนด ์
เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําท่านสนุกตื�นเตน้โดยนําท่านนั�ง
กระเชา้ลอยฟ้าที�รวดเร็วและปลอดภัยที�สุดแห่งหนึ�งของโลก จาก
สถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา “เก็นติ2ง ไฮ
แลนด”์ นครที�ไม่เคยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอด
เขาสูงกว่าระดับนํ#าทะเล 6,000ฟิต :เขา้สู่ที�พัก FIRST WORLD 
HOTEL//AWANNA HOTEL:  ที�เฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” ประเทศ
มาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที�
เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติ#งไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " 
เก็นติ2ง ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึ�งพรั�งพรอ้ม
ไปดว้ยรา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นกาแฟ   เครื�องเล่นและอกีนานาบรกิาร 
ตื�นตากับรูปปั#นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการเ์สมอืน
กบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานที�นั #นจรงิ ๆ   อสิระทอ่งเที"ยวที" "เฟิสท ์
เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิ�ง 30 เลน, 
บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั #งในร่มและ
กลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กับเกมสก์ารเสี�ยงโชค นานาชนดิ อาท ิบัค
คารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและ
สภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสื#อคอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั #น )   
:บนเก็นติ#งไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื#อแจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นต ิ2งไฮสแ์ลนด ์                                     �เที"ยง,เย็น 



(ที"พกับนเก็นติ2งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3 ทา่น 
สามารถซื2อหอ้งพกัเดี"ยวเฉพาะบนเก็นติ2งได ้คา่พกัเดี"ยวบนเก็นติ2ง ชําระเพิ"ม 1,500 บาท  

คํ"า  � บรกิาร อาหารคํ"าที"หอ้งอาหารโรงแรม 

วนัที"สอง      เก็นต ิ2ง  กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบาร ู                         � เชา้,เที"ยง,เย็น 
เชา้        � บรกิารอาหารเชา้ที"หอ้งอาหารโรงแรม  จากนั#นนําท่าน

เดนิทางลงจากเก็นติ#ง ระหว่างทางนําท่านแวะไปชอ้ปปิ# งสนิคา้
ปลอดภาษีราคาถกู อาทเิชน่ นาฬกิา นํ#าหอม กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ 
และเลอืกซื#อของฝากพื#นเมอืง ที�ข ึ#นชื�อ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเปีd ย 
เป็นตน้  จากนั#นนําท่านเดนิทางไป ชม เมอืง ใหม่ ปุตราจายา 
เมอืงหลวงแห่งใหมข่องมาเลเซยี ที�เป็นศูนยก์ลางของ รัฐบาล  ปุ
ตราจายา ได ้ชื�อวา่เป็นเมอืงในสวนที� สวยงาม มรีปูแบบการวางผัง
เมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องที�นี�คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  
และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที�ทํางาน
ของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารที"  ทํา  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนียภาพที
สวยงาม  

เที"ยง       � บรกิารอาหารเที"ยงที"ภตัตาคาร   

บา่ย      จากนั#นนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เมอืงประวัตศิาสตรม์ะละ
กา เป็น สถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงท่าสําคัญที� มี
การตดิต่อคา้ขายหรือเป็นเมือง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาว่า 
Golden Age หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตุต่อการเปลี�ยนแปลง 
ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลายครั #งหลายหน มมีรดกตกทอด
ทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่ง
ทอ่งเที�ยวสําคัญของมาเลเซยีนําท่านชมมะละกา นําท่านเดนิทาง
ไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ ตกึแดงถา่ยรูปกบัสามลอ้มะละกา  
จากนั#นเดนิขึ#นไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึ�งเป็นที�ตั #งของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์ห่งนี#สรา้งขึ#น
โดยกปัตันเรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ื�อโบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตั #งใจใหเ้ป็นโบสถ์
ที�ใหญท่ี�สดุในเมอืง เมื�อครั #งที�พวกดัตช ์เขา้ยดึครองไดเ้ปลี�ยนชื�อโบสถแ์ห่งนี#เป็น  ST. Paul’s Church 
เมื�อโบสถน์ี#สรา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลี�ยนเนนิเซนตป์อนดเ์ป็น
สสุานฝั�งศพของบคุคลสําคัญ สสุานเปิดภายในเซนตป์อนด ์เป็นสถานที�ฝั�งศพของ St. Francis Xavier 
เมื�อปี 1553 หลังจากนั#นไดม้กีารเคลื�อนยา้ยสว่นที�เหลอือยู่ไปยัง
เมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis Xavier 
เพื�อรําลกึถงึการกักกันเมื�อ 400 ปีที�ผ่านมา ที�บรเิวณโบสถบ์นยอด
ของเนนิ เป็นสถานที�ชมววิอันน่าตื�นตา และหลุมฝั�งศพแบบดัตชท์ี�
สวยงามสามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ์ จากนั#นนําท่านไปชม 
A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์
ดา้นล่างเนินเขา เป็นที�ตั #งของป้อมปราการ A’Famosa หรอื 
Porta De Santiago ซึ�งสรา้งขึ#นเมื�อปี 1511 และถูกทําลายโดย  
พวกดัตชแ์ถบทั #งหมด เหลอืไวเ้พยีงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ 
บนเนนิเขาที�มองลงไปเห็นตัวเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถูกซอ่มแซม
โดยพวกดัตชเ์มื�อปี 1670 และสลักชื�อ East India Company ไว ้ จากนั#นนําท่านนําท่านเดนิทางสูโ่ยโฮ
บาร ูประตสููส่งิคโปร ์

คํ"า         � รบัประทานอาหารคํ"าที"ภตัตาคาร   หลังอาหารนําทา่นเขา้ที�พกั   
:โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที"สาม        โยโฮบาร ู - สงิคโ์ปร ์- เมอรไ์ลออนส ์- Resorts World Sentosa Universal Studio 
                                                                                                                                 � เชา้,เย็น 
เชา้     �บรกิารอาหารเช้าที"หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหาร นําท่านเขา้สู่ประเทศสงิคโปร  ์ นําท่าน

ประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนั#นซติี#
ทัวรเ์มอืงสงิคโปร ์นําท่านผ่านชมเมอืง เริ�มจากปาดัง สนามขนาด
ใหญ่ซึ�งลอ้มรอบดว้ยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาว่า
การเมอืง จากนั#นนําทา่นชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิ
รมิแม่นํ 2า สงิคโปร  ์  ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น 
สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ ซ ึ�งมอีายกุว่า 30 ปี โดยรูปปั#น
ครึ�ง สงิโต ครึ�งปลานี#หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึ�งมทีัศนียภาพที�
สวยงาม มากๆ  การออกแบบ  The Merlion นี# ถูก  ผสมผสาน 
ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน ซึ�งมหีัวเป็น สงิโต และลําตัวเป็นปลา
กําลังโตค้ลื�น  สว่นหัวนั#นเป็นสญัลกัษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามตํานาน 
เล่าขานของชาวมาเลย ์ส่วนลําตัวที� เป็นปลา แสดงถงึการเริ�มตน้ของสงิคโปร ์ที�เต็มไปดว้ยหมู่บา้นของ
ชาวประมงในอดตีนั�นเอง  ใกล ้ๆ  กนัทา่นจะพบกบั  โรงละคร เอสพนาเนด ที�มลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ที�ไม่



เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอยา่ง ยิ�ง  
จากนั#นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหมย่ิ�งใหญ่ระดับโลก ที�รสีอรท์เวลิดเ์ซนโตซ่า  (Resorts World 
Sentosa) เป็นที�รูจั้กในฐานะสวนสนุกของโลก 
รสีอรท์แห่งนี#จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมาย
ที�คณุจะไมเ่คยไดส้ัมผัสจากที�ใดมากอ่น  ไมว่่า
จะเป็น คาสโินระดับ  โลก ชอ้ปปิ# งพลาซ่า 
Festive Walk   และ  ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
สิง ค โป ร์  ( Universal Studios 
Singapore)  เ ฟ ส ทีฟ  ว อ ล์ก  ( Festive 
Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซ
ลทา่นละ 1,800 บาท *แจง้ก่อนเดนิทาง7
วนั) ยูนิเวอิรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ เป็นสวน
สนุกยูนิเว ิอร์แซล สตูดโิอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใตท้ี�มีเครื�องเล่นและจุด
ท่องเที�ยวจากภาพยนตรช์ื�อดัง  24  จุด โดยที� 18 จุดนั#น มอียู่แต่สงิคโปรเ์ท่านั#น ยนูเิวอิรแ์ซล  สตูดโิอ 
สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับโลก ที�มคีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ ที�มคีวาม
เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์  แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊   โซนไซไฟ
ซติี2  อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จูราสสคิพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์  
(JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึ�งมคีวามเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั #งราย
ลอ้มอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม  แต่ละโซนจะมสีถาปัตยกรรมการ
ตกแตง่  และความบนัเทงิตา่งๆ ในรูปแบบของตัวเอง  โดยจะมเีครื�อง
เล่นที�ไม่เหมอืนใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแก่แขกผูม้าเยี�ยม
เยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงที�จะเรียกเสยีงหัวเราะจากทุกคน และ
สวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื�อน รวมถึงรา้นคา้และ
รา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิ�งที�น่าสนใจ อาทเิช่น 
BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังการางคู่ที�สูง
ที�สุดของโลก   มาดากสัการ  ์ :  การผจญภัยเรือมหาสนุก  
(MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื�องเล่นจาก
ภาพยนตรท์ี�ไดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เรื�อง   “ มาดากัสการ ์”   เครื�องแรกของโลก   จากดรมีเวริค์
อานเิมชั�น  (DREAMWORKS ANIMATION  จุดท่องเที�ยวจากเรื�อง   ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก  
จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีที�จะมี   SHREK 4D เครื�องเล่นและจุดเยี�ยมชมอื�นๆ 
ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟเดอะมมัมี"   วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสดุสําหรับ
เด็กๆ แคนูโนปี2  ฟลาย จูราสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครื�องเล่นใหม่ล่าสุด Transformers Theme 
Park  ถูกสรา้งเฉพาะที� Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore 
เพยีง 2 แห่งเท่านั#น เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และท่านยังไดส้ัมผัสกับ เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสาย
บันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปปิ# ง รา้นคา้มากมาย 
ภัตตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพื"อความคุม้คา่ในการเที"ยว
ชม) จนถงึเวลานดัหมาย จากน ั2นนําทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูโ่ยโฮบาร ู   

คํ"า           � รบัประทานอาหารคํ"าที"ภตัตาคาร    
              : โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

เชา้     �  บรกิารอาหารเชา้ที"หอ้งอาหารโรงแรม   

จากนั#นผา่นชมเมอืงยะโฮรบ์าร ูชมชวีติ ความเป็นอยู ่ของชาวมสุลมิ  

นําทา่นไปชอ้ปปิ#งสนิคา้แบรนเนมหลากหลายที�  JB PEMIUM OU LETS MALL  หา้ง Outlet Mall 
แหง่แรกที�เปิดในประเทศมาเลเซยี ยะโฮรพ์รเีมยีรเ์อาทเ์ลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์หง่
การชอ้ปปิ#งเสื#อผา้ จากคอลเลคชั�น แบรนดเ์นมชื�อดัง และ 80 ดไีซเนอรช์ั #นนํา ที�นี�คณุจะไดพ้บกบัสว่นลด
ตั #งแต ่25-65% ทกุวัน 

เที"ยง     � บรกิารอาหารเที"ยงที"ภตัตาคาร   
     จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นดนิทางไปสนามบนิโยโฮบาร ู 
16.25 น.   เดนิทางกลับสนามบนิกวัลาลัมเปอร ์โดยเที�ยวบนิ MH1052 (JHB-KUL)  
17.15 น.    ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ 
18.50 น.   เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูโิดยเที�ยว บนิ MH776  

  20.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 

                             รายการทวัรส์ามารถเปลี"ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื"องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

                         

วนัที"ส ี"            โยโฮบาร ู- ชอ้ปปิ2 ง JB PREMIUM OUTLET - กวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ           
                                                                                                                          �เชา้,เที"ยง  



หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื"องบนิโปรโมช ั"น จากสายการบนิ ดงัน ั2นเมื"อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี"ยนแปลง เลื"อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที"ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื"องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ั�วเครื"อง มฉิะน ั2นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั2งสิ2น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนื�องมากจากการปรับขึ#น ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์นํ#ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลี�ยน และเมื�อตกลงเดนิทางและออกตั.วบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงชื�อ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    

 
 
 

ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 
สายการบนิที�ใช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์ 
เวลา เวลาประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  
สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครั #ง) 
สกลุเงนิ มาเลเซยี   เงนิรงิกติ  (RM)  1 RM = 10.5 -11 บาท   โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่น

เดนิทาง   สงิคโปร ์ดอลลา่สงิคโปร ์( SD)   1 SD = 25 -26 บาท  โดยประมาณ กรณุา
ตรวจสอบกอ่นเดนิทาง 

โรงแรม จํานวน 3 คนื คอื กวัลาลัมเปอร ์1 คนื  โยโฮบาร ู2 คนื  พักหอ้งละ 2 ทา่น   
กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี� จัดพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
(ที�พักบนเก็นติ#งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซื#อหอ้งพักเดี�ยวเฉพาะบนเก็นติ#งได ้คา่พักเดี�ยวบนเก็นติ#ง ชาํระเพิ�ม 1,500 
บาท /หอ้ง 

อาหาร มื#อเชา้  จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มื#อเที�ยง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี นั�งโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม นํ#าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลัdก 3 ขาเหลี�ยมไป 
นํ#าดื�ม นํ#าดื�ม จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  

บางโรงแรม อาจจะไมม่นํี#าดื�ม แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 
ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิ�น  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 

สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  
การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชื�อหวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขั #นตํ�า 20 ทา่นขึ#นไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  ( รวม 4 วนั รวมเป็น  65 RM หรอื 650 บาท) สําหรบัหวัหนา้
ทวัรข์ ึ2นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนี2รวม   คา่เครื�องบนิไปกลับ ชั #นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ 2ามนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมื#อที�ระบใุน
รายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่นํ#าดื�ม ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนั
อบุตัเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั  

คา่บรกิารนี2ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยั
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ที�แรงงานทั #ง
ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น  65 RM หรอื 650 บาท) สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารที"ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ"ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั2นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงื"อนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั.วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื#อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั #งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั #งสิ#น 
 



หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั2งหมดกอ่นทําการจอง เพื"อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื"อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั2งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเงื"อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั2งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี"จะเลื"อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ2นในกรณีที"มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ#นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั #งสิ#น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั #งสิ#น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. รายการนี#เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั #งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั #งนี#ข ึ#นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั#น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
9. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั #งสิ#นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั#น  
10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ  
11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิทลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลา
ในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ#งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั #งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
13. บรกิารนํ#าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง  
14. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั#น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่น
สามารถซื#อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
15. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั #งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั #งหมด  
 
 
 


