
 
 
 
 

CODE: MH21 มาเลเซยี สงิคโปร ์4วนั 3คนื   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 

 

MH21:มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3 คนื เร ิ!มตน้เพยีง 13,888 บาท  

เที!ยวคร ั)งเดยีว 2 ประเทศ ครบทกุไฮไลท ์!! 
* เก็นติ)งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั!งกระเชา้ สวนสนุกในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 
* สงิคโปร ์ไชนา่ทาวน ์ชอ้ปปิ) งออรช์ารด์ เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่                                                  
* เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์
*บนิตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากสงิคโปร ์
*พกัโรงแรมกวัลาลมัเปอร ์1คนื และ โยโฮบาร ู1คนื สงิคโปร ์1คนื  
                                                กําหนดการเดนิทาง 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11ปี 

พกัเดี!ยว
เพิ!ม 

จํานวน 

7-10 ก.ย.60 13,888  
 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 25 
28 ก.ย.-1ต.ค.60 14,888 4,500 25 

13-16 ต.ค.60 16,888 4,500 25 
27-30 ต.ค.60 15,888 4,500 25 
9-12 พ.ย.60 13,888 4,500 25 

23-26 พ.ย.60 14,888 4,500 25 
8-11 ธ.ค.60 15,888 4,500 25 

14-17 ธ.ค.60 15,888 4,500 25 
21-24 ธ.ค.60 15,888 4,500 25 

29 ธ.ค.-1ม.ค.61 17,888 4,500 25 
18-21 ม.ค.61 13,888 4,500 25 
1-4 ก.พ.61 13,888 4,500 25 
1-4 ม.ีค.61 14,888 4,500 25 



15-18 ม.ีค.61 14,888 4,500 25 
29 ม.ีค.-1 เม.ย.61 14,888 4,500 25 

12-15 เม.ย. 61 17,888 4,500 25 
14-17 เม.ย. 61 17,888 4,500 25 

28 เม.ย.-1พ.ค. 61 17,888 4,500 25 
 

 

 

 

 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11ปี 

พกัเดี!ยว
เพิ!ม 

จํานวน 

4-7 พ.ค. 61 15,888 ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

4,500 25 
26-29 พ.ค. 61 14,888 4,500 25 

 

 
03.30 น.   พรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม  ิอาคารผู ้โดยสารระหว่าง

ประเทศ ช ั)น 4 โซน M   
เคาน์เตอร์สายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับท่าน 
เชค็อนิสมัภาระและตั"วโดยสาร 
06.00 น.  ออกเดินทางสู่ กวัลาลมัเปอร์  โดยสายการบิน MALAYSIA 
AIRLINES   เที!ยวบนิที! MH797  
09.10 น. ถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี  
(เวลาทอ้งถิ�นประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชม.)   

นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทาง จากนั6นนําท่านเดนิทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ เมอืงหลวง
ประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence 
Square หลังจากที�องักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะ

เทยีบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวง
บา้นเรา และชมอดีต เสาธงที�สูงที�สุดในโลก 
Union Jack ที�สงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆ
นี6 ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอยา่งเห็นชดั ไมว่่า
จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทุกๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพื�อเฉลมิฉลอง
และมงีานรื�นเรงิกัน ซึ�งธงชาต ิอังกฤษไดถู้กลดลง
ครั 6งสุดทา้ยเมื�อวันที� 31 สิงหาคม 1957 และ
แทนที�ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เที!ยง       � บรกิารอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร  
บา่ย     นําท่านชมและถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไน  การา่ มาเลเซยี จากนั6นเราไปลิ6ม

รสชอ็คโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลต ที�ใหญ่ที�สดุในมาเลเซยี และท่านสามารถ
เลอืกซื6อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยนําทา่นไปถา่ยรปูกบั ตกึแฝด KLCC นั�นคอื หอคอยคู ่ปิโตรนาส 
Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคู่ปิโตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นของเมอืง
กวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตั 6งอยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธุรกจิของเมอืง ที�
แวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดที�สงูที�สดุในโลกในปัจจุบัน ระหว่างทางนําท่านเลอืกซื6อของฝาก
พื6นเมือง ที�ข ึ6นชื�อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปีQ ย เป็นตน้ จากนั6นนําท่านเดนิทางสู่ เก็นติ)ง ไฮ แลนด ์
เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําท่านสนุกตื�นเตน้โดยนําท่านนั�งกระเชา้ลอยฟ้าที�รวดเร็วและปลอดภัย
ที�สุดแห่งหนึ�งของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4 กม.) สู่ ยอดเขา “เก็นติ)ง ไฮแลนด”์ 
นครที�ไม่เคยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่า
ระดับนํ6าทะเล 6,000ฟิต อสิระทอ่งเที!ยวที! "เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"
เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะโบวล์ิ�ง 30 เลน, บรกิารนวดแผน
โบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั 6งในร่มและกลางแจง้ฯลฯ (ไมร่วม
ค่าบตัรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลนิ กับเกมส์การเสี�ยงโชค 
นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตู ้
ฯลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ี
แตง่ตัวสภุาพ เสื6อคอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั 6น )   
:บนเก็นติ6งไฮแลนด ์ อณุหภมู ิ 18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื6อ

แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 
ไดเ้วลาพอสมควรนําทา่นเดนิทางลงจาก เก็นติ)ง สู ่กวัลาลมัเปอร ์

คํ!า  � บรกิาร อาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ี�พัก 
  :โรงแรม Ancasa Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั   

  
วนัแรก      สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นต ิ)งไฮสแ์ลนด ์                              � --,เที!ยง,เย็น           
                                                                                                                                



 

 

วนัที!สอง     กวัลาลมัเปอร ์ ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบาร ู                                    � เชา้,เที!ยง,เย็น     
 

เชา้        � บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   
 
 
 
 
 นําทา่นเดนิทางชม เมอืงใหมป่ตุราจายา ระหวา่งทางแวะชอ้ปปิ6งสนิคา้ปลอดภาษีราคาถูก อาท ินาฬกิา 

นํ6าหอม กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้ ปุตราจายาเมอืงหลวงแห่งใหมข่องมาเลเซยีเป็นศูนยก์ลางของรัฐบาล ปุ
ตราจายา ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงในสวนที�สวยงามมรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องที�นี�คอื สวนพฤษ
ชาต ิทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที!ทํางานของ
นายกรฐัมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพู  
อาคารที!ทําการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ที�มทีัศนยีภาพทสีวยงาม  

เที!ยง       � บรกิารอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร   

บา่ย      นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เป็นสถานที�สําคัญทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงท่าสําคัญที�มกีารตดิต่อ
คา้ขายหรอืเป็นเมอืง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาว่า Golden Age หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตุต่อการ
เปลี�ยนแปลง ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลายครั 6งหลายหน มี
มรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลายแห่ง และ
เป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญของมาเลเซยีนําท่านชมมะละกา นําท่าน
เดนิทางไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละ
กา  จากนั6นเดนิขึ6นไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึ�งเป็นที�ตั 6งของ
โบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่นี6สรา้งขึ6นโดยกปัตันเรอืชาวโปรตุเกส 
และใชช้ื�อโบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตั 6งใจให ้
เป็นโบสถท์ี�ใหญ่ที�สดุในเมอืง เมื�อครั 6งที�พวกดัตช ์ เขา้ยดึครองได ้
เปลี�ยนชื�อโบสถแ์ห่งนี6เป็น  ST. Paul’s Church เมื�อโบสถน์ี6สรา้ง
เสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลี�ยนเนนิ
เซนตป์อนดเ์ป็นสุสานฝั�งศพของบุคคลสําคัญ สุสานเปิดภายในเซน  ต์
ปอนด์ เป็นสถานที�ฝั� งศพของ St. Francis Xavier เมื�อปี 1553 
หลังจากนั6นไดม้กีารเคลื�อนยา้ยสว่นที�เหลอือยูไ่ปยังเมอืงโกอา ในอนิเดยี 
มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis Xavier เพื�อรําลกึถงึการกกักนัเมื�อ 400 ปีที�ผา่นมา ที�บรเิวณโบสถบ์น
ยอดของเนนิ เป็นสถานที�ชมววิอันน่าตื�นตา และหลุมฝั�งศพแบบดัตชท์ี�สวยงามสามารถพบเห็นไดภ้ายใน
โบสถ ์จากนั6นนําท่านไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกับโบสถเ์ซนตป์อนด ์ดา้นล่าง
เนนิเขา เป็นที�ตั 6งของป้อมปรา  การ A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึ�งสรา้งขึ6นเมื�อปี 1511 
และถกูทําลายโดย  พวกดัตชแ์ถบทั 6งหมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาที�มองลง
ไปเห็นตัวเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถูกซอ่มแซมโดยพวกดัตชเ์มื�อปี 
1670 และสลักชื�อ East India Company ไว ้  จากนั6นนําท่านนําท่านเดนิทางสู่ โยโฮบารู ประตูสู่
สงิคโปร ์

คํ!า         � รบัประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารนําทา่นเขา้ที!พกั   
:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 
   



 

วนัที!สาม      โยโฮบาร ู  สงิคโ์ปร ์ เมอรไ์ลออนส ์ไชนา่ทาวน ์ชอ้ปปิ) งออรช์ารด์             � เชา้,เย็น,-- 
                                                                                                                                 

เชา้     �บรกิารอาหารเชา้ที!หอ้งอาหารโรงแรม  
นําทา่นเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์ นําท่านประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนั6น
ซติี6ทัวรเ์มอืงสงิคโปร ์นําทา่นผา่นชมเมอืง เริ�มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ�งลอ้มรอบดว้ยทําเนียบรัฐบาล 
ศาลฎกีา และศาลาว่าการเมอืง จากนั6นนําท่านชม ถนนอลซิาเบธวอล์ค ซึ�งเป็นจุดชมววิรมิแม่นํ )า 
สงิคโปร ์ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ ซ ึ�งมอีายกุว่า 30 ปี 
โดยรูปปั6นครึ�ง สงิโต ครึ�งปลานี6หันหนา้ออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ�งมีทัศนียภาพที�สวยงาม มากๆ  การ
ออกแบบ  The Merlion นี6 ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจรงิและตํานาน ซึ�งมหีัวเป็น สงิโต และลําตัวเป็น
ปลากําลังโตค้ลื�น  สว่นหัวนั6นเป็นสัญลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปุระ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจุบัน ตาม
ตํานาน เล่าขานของชาวมาเลย ์ส่วนลําตัวที� เป็นปลา แสดงถงึการเริ�มตน้ของสงิคโปร์ ที�เต็มไปดว้ย
หมู่บา้นของชาวประมงในอดตีนั�นเอง  ใกล ้ๆ  กันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที�มลีักษณะเป็น
เอกลัษณ์ที�ไมเ่หมอืนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลอืกทุเรยีนขนาดยักษ์ มคีวามสวยงาม
ทางสถาปัตยกรรมอยา่งยิ�ง  

เที!ยง       � บรกิารอาหารเที!ยง ณ ภตัตาคาร   
เดนิทางสู ่ยา่นไชนา่ทาวน ์สมัผัสชวีติความเป็นอยูข่องชาวจนีในประเทศสงิคโปร ์อสิระใหท้่านเลอืกซื6อ
ของฝาก อาท ิขนมต่างๆและเครื�องยาจนีที�มมีากมายจากหลากหลายรา้นคา้ จากนั6นเดนิทางต่อสู่ ยา่น
ออรช์ารด์ สวรรคข์องนักชอ้ปปิ6งทั�วโลก เต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ โรงแรม และรา้นคา้ต่างๆมากมาย 
อสิระใหท้า่นชอ้ปปิ6งตามอธัยาศัยกบั 
 
 
 
สนิคา้หลากหลายแบรนด์เนมชื�อดัง มีตั 6งแต่ราคาแพงหรูเริศ 
จนถงึราคายอ่มเยา (อาหารเย็นอสิระตามอธัยาศยัเพื!อสะดวก
ในการชอ้ปปิ) ง) จนถงึเวลานัดหมายนําทา่นเดนิทางเขา้ที�พัก 

:โรงแรม Quality Hotel หรอื
ระดับใกลเ้คยีงกนั 

 

เชา้     �บริการอาหารเช้า 
ณ หอ้งอาหารโรงแรม  
นํ า ท่ า น สั ม ผั ส

ประสบการณ์ใหมย่ิ�งใหญ่ระดับโลกที� รสีอรท์เวลิดเ์ซนโตซ่า  
(Resort World Sentosa) เป็นที�รูจั้กในฐานะสวนสนุกของ
โลก รสีอรท์แห่งนี6จะมอบประสบการณ์ใหมม่ากมายที�คุณจะไม่

เคยไดส้ัมผัสจากที�ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็น คาสโินระดับโลก ชอ้ป
ปิ6งพลาซา่ Festive Walkและยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ 
(Univerl Studios Singapore)เฟสทฟีวอลก์(Festive 
Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 
บาท *แจง้ก่อนเดนิทาง7วนั) ยูนิเวอิร์แซล สตูดโิอ สงิคโปร ์
เป็นสวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่เดยีวของเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใตท้ี�มเีครื�องเลน่และจดุทอ่งเที�ยวจากภาพยนตรช์ื�อ
ดัง  24  จุด โดยที� 18 จุดนั6น มอียูแ่ต่สงิคโปรเ์ท่านั6น ยูนเิวอิรแ์ซล  สตูดโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับ
โลก ที�มคีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ที�มคีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
สวนสนุกจากภาพยนตร ์  แบ่งเป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีู๊ด โซนไซไฟซติี)  อยีปิตโ์บราณ  เดอะ 
ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จูราสสคิพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์(JURASSIC PARK 
RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึ�งมคีวามเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั 6งรายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอัน
สวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความบนัเทงิต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง  โดยจะมี
เครื�องเลน่ที�ไมเ่หมอืนใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยี�ยมเยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงที�จะ
เรยีกเสยีงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื�อน รวมถงึรา้นคา้และรา้นอาหาร
มากมาย  ประกอบไปดว้ย สิ�งที�น่าสนใจ อาทเิชน่  BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังการาง
คูท่ี�สงูที�สดุของโลก มาดากสัการ:์การผจญภัยเรอืมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) 
เป็นเครื�องเล่นจากภาพยนตร์ที�ไดรั้บความสําเร็จเป็นอย่างมาก เรื�อง “ 
มาดากัสการ์ ” เครื�องแรกของโลกจากดรีมเวิร์คอานิเมชั�น 
(DREAMWORKS ANIMATIONจุดท่องเที�ยวจากเรื�องปราสาทเชร็ค 
แห่งแรกของโลกจะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียที�จะมี
SHREK 4D เครื�องเล่นและจุดเยี�ยมชมอื�นๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟ
เดอะมมัมี! วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสุด
สําหรับเด็กๆ แคนูโนปี)  ฟลาย จูราสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครื�องเล่น

 

วนัที!ส ี!          Resorts World Sentosa  Universal Studio สงิคโปร ์                                                                 
        สนามบนิกวัลาลมัเปอร-์สนามบนิสวุรรณภมู ิ                                              �เชา้,--,--  

 



ใหมล่า่สดุ Transformers Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที�Universal Studios Hollywood ใน LA และ 
Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่นั6น เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และท่านยังไดส้ัมผัส
กบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิระดับโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการช ้
อปปิ6ง รา้นคา้มากมาย ภตัตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวนัและเย็นอสิระตามอธัยาศยั
เพื!อความคุม้คา่ในการเที!ยวชม)  
จนถงึเวลานดัหมาย จากน ั)นนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิชางก ี  

17.55 น.      เดนิทางสู ่สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เที!ยวบนิที! MH608  
18.55 น.    ถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์แวะตอ่เครื!อง 
22.15 น.   เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เที!ยวบนิที! MH776  
23.20 น.   ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  
 

************************************ 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั�วเครื!องบนิโปรโมช ั!น จากสายการบนิ ดงัน ั)นเมื!อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี!ยนแปลง เลื!อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที!ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื!องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ั�วเครื!อง มฉิะน ั)นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั)งสิ)น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื�องมากจากการปรับขึ6น ราคาของสายการบนิเชอรช์ารท์
นํ6ามนั 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 6ง) 
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 ์1คนื  โยโฮบาร ู1คนื สงิคโปร ์1คนื  พักหอ้งละ 2 ทา่น   
กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี� จัดพัก 3ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
 

อาหาร มื6อเชา้  จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มื6อเที�ยง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี นั�งโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม นํ6าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลัQก 3 ขาเหลี�ยมไป 
นํ6าดื�ม นํ6าดื�ม จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  

บางโรงแรม อาจจะไมม่นํี6าดื�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 6นตํ�า 20 ทา่นขึ6นไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกดท์อ้งถิ!นและคนขบัรถ  ( รวม 4 วนั รวมเป็น  65 รงิกติ) สําหรบัหวัหนา้ทวัร ์
ข ึ)นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนี)รวม   คา่เครื�องบนิไปกลับ ชั 6นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ )ามนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมื6อที�ระบใุน
รายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่นํ6าดื�ม ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนั
อบุตัเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (กรณีลกูคา้ตอ้การซื6อประกนั
สขุภาพเพิ�มกรณุาตดิตอ่บรษัิท)  



คา่บรกิารนี)ไมร่วม  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 6ง
ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น  65 รงิกติ) สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารที!ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ!ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั)นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
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�องบนิเป็นราคาแบบซื6อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั 6งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั 6งสิ6น 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั)งหมดกอ่นทําการจอง เพื!อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื!อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั)งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น
ไดย้อมรบัเงื!อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั)งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี!จะเลื!อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ)นในกรณีที!มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ6นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื�องจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 6งสิ6น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
6. รายการนี6เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 6งหนึ�ง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมที�พักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  
7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี� / ปลอด
บหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 6งนี6ข ึ6นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั6น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
9. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 6งสิ6นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั6น  
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 ชอ้ปปิ6งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�ง
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 6งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อใหไ้ดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 
13. บรกิารนํ6าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ�มในวันที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง  
14. การประกนัภยั ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยว เทา่นั6น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชาํระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่น
สามารถซื6อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
15. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั 6งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 6งหมด  
 
 



 


