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 MH14 มาเลเซยี-สงิคโปร ์ 4วนั 3คนื    โปรโมช ั!นสดุคุม้!!  เร ิ!มเพยีง 12,988 บาท 
เที!ยว 2 ประเทศ เที!ยวครบทกุไฮไลท ์ 
* เก็นต ิ5งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั!งกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรก์า้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบสถเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 
* โยโฮบาร ู  พรี!เม ี!ยมเอา้เล็ท  
* สงิคโปร ์ถา่ยรปูสงิโตทะเล เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่                                                     
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากโยโฮบารู
พกัโรงแรมบนเก็นติ5ง 1คนืและโยโฮบาร ู2 คนื  
  กําหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11ปี  

พกั
เดี!ยว
เพิ!ม 

จํานวน 

15-18ก.ค. 59 12,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 25 
28-31 ก.ค. 59 12,988 2,500 25 
11-14 ส.ค. 59 13,988 2,500 25 
12-15 ส.ค. 59 13,988 2,500 25 
01-04 ก.ย. 59 12,988 2,500 25 
15-18 ก.ย. 59 12,988 2,500 25 
06-09 ต.ค. 59 12,988 2500 25 
21-24 ต.ค. 59 13,988 2,500 25 



  

10-13 พ.ย. 59 12,988 2,500 25 
02-05 ธ.ค. 59 13,988 2,500 25 
03-06 ธ.ค. 59 13,988 2,500 25 
09-12 ธ.ค. 59 13,988 2,500 25 
10-13 ธ.ค. 59 13,988 2,500 25 

30ธ.ค.-02ม.ค. 59 15,988 2,500 25 
31ธ.ค.-03ม.ค. 59 15,988 2,500 25 

 

04.00น.  พรอ้มกนัที! สนามบนิสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั5น 4  โซน M เคานเ์ตอรส์ายการบนิ    
              MALAYSIA  AIRLINES   เจา้หนา้ทีบรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั วโดยสาร 
06.00น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เที!ยวบนิที! MH797  
09.10น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์นําทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั3นนําทา่นเดนิ 

สู ่กวัลาลมัเปอร ์ (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัวโมง)  
  ถงึเมอืงหลวงกวัลาลัมเปอร ์นําทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้

(ลานแหง่ อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทีองักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมา
อยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และ
ชมอดตี เสาธงทีสงูทีสดุในโลก Union Jack ทีสงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี3 ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ 
อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีทกุๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ เฉลมิฉลองและมงีานรืนเรงิกนั ซึง
ธงชาต ิองักฤษไดถ้กู  ลดลงครั 3งสดุทา้ย เมือ วันที  31 สงิหาคม 1957  
และ แทนทีดว้ยธงชาต ิ มาเลเซยี  

เทียง      � บรกิารอาหารเทียงทีภตัตาคารจนี  
บา่ย      จากนั3นนําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไน

การา่มาเลเซยี  จากนั3นเราไปลิ3มรสชอ็กโกแลตที Cocoa Boutique 
โรงงานผลติชอ็คโกแลตทีใหญท่ีสดุในมาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซื3อ
เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย   นําทา่นไปถา่ยรปูกบั ตกึแฝด KLCC นัน
คอื หอคอยคู ่ปิโตรนาส Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคูปิ่โต
รนาส) เป็นสถาปัตยกรรมทีโดดเดน่ของเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ ประเทศ
มาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์ เปลล ี ตั 3งอยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของ
เมอืง ทีแวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีสงูทีสดุในโลกในปัจจบุนั 
จากนั3นเดนิทางสู ่เก็นติ5งไฮสแ์ลนด ์เดนิทางถงึเก็นติ3ง นําทา่นนัง กระเชา้ 
ลอยฟ้าที!รวดเร็วและปลอดภยัที!สดุแหง่หนึ!งของโลก   จากสถาน ี 
SKYWAY ระยะทาง 3.4  กม. สูย่อดเขา “   เก็นติ5ง ไฮแลนด”์ นครทีไม่
เคยหลับใหล    มอีากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสงูกวา่ 

ระดับนํ3าทะเล 6,000ฟิตเขา้สู ่ ทีพัก  FIRSTWORLD HOTEL ซึงเป็น
โรงแรมบนเก็นติ3ง ไฮสแ์ลนด ์   ในอาณาเขตทีเรยีกวา่ “ เก็นติ3ง  ซติี3” (ที!
พกับนเก็นติ5งจะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี 2 เตยีงสําหรบั กรณีพกั 3ทา่น
ตอ่หอ้ง) 

คํา  � บรกิารอาหารคําทีหอ้งอาหารโรงแรม  แลว้อสิระทอ่งเทียวสนุกเต็มที
กบักจิกรรมนานาชนดิ บนเก็นติ3ง  ในรสีอรท์" เฟิสท ์ เวลิดพ์ลาซา่" 
เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอ เกะ, โบวล์ิง 30 เลน,  บรกิารนวดแผน
โบราณ, สวนสนุก Theme Park ในรม่ (สวนสนุกกลางแจง้กําลังปิด
ปรับปรงุ) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, แบล็คแจ็ค, 
รเูล็ต,   สล็อต แมชชนี นับพันตู ้ฯลฯ บรกิารตลอด 24 ช. ม.  (บนเก็นติ3งไฮ 
แลนด ์อณุหภมู ิ18 -  22 องศา  เซลเซยีส ควรเตรยีมเสื3อแจ็คเกต กนัหนาวไปดว้ย  กรณี เขา้ คาสโิน สภุาพบรุษุ
และ สภุาพสตร ี แตง่ตัวสภุาพ   เสื3อคอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั 3น ) ที เฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่”  ประเทศ 
มาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเฟิสท ์  เวลิด ์ พลาซา่ บนเก็นติ3งไฮแลนดร์ี
สอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติ3ง ไฮแลนด ์  รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึงพรังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้    
ภตัตาคาร รา้นกาแฟ   เครืองเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน ตากบัรปูปั3นขนาด ใหญย่กัษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการ ์   
เสมอืนกบัคณุได ้  ไปเยอืน ณ สถานทีนั 3นจรงิ ๆ   (ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก)  

วนัที!สอง เก็นต ิ5ง  กวัลาลมัเปอร ์ ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบาร ู                             � เชา้,เที!ยง,เย็น 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นต ิ5งไฮสแ์ลนด ์                                     �เที!ยง,เย็น 



  

เชา้      � บรกิารอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารโรงแรม   
จากนั3นนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติ3ง ระหวา่งทางนําทา่นแวะไปชอ้ปปิ5 ง
สนิคา้ปลอดภาษ ีราคาถกู อาทเิชน่ นาฬกิา นํ3าหอม กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ 
และเลอืกซื3อของฝากพื3นเมอืง ทีข ึ3นชือ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ ขนมเปีa ยะ เป็น
ตน้  จากนั3นนําทา่นเดนิทางไป ชม เมอืง ใหม ่ ปตุราจายา เมอืงหลวง
แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชือวา่
เป็นเมอืงในสวนทีสวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ี เสน่หข์องทีนี
คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะ
ชมและถา่ยรปูกบัอาคารทีทํางานของนายกรัฐมนตร ี อาคารมสัยดึสชีมพู
อาคารที!  ทํา  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  

เที!ยง      � บรกิารอาหารเทียงทีภตัตาคาร   
บา่ย   จากนั3นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมะละกา เมอืงประวัตศิาสตรม์ะละกา เป็น 

สถานทีสําคญัทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงทา่สําคญัที มกีารตดิตอ่คา้ขาย
หรอืเป็นเมอืง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาวา่ Golden Age หรอื ขวาน 
ทอง เป็นตน้เหตตุอ่การเปลียนแปลง ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลาย
ครั 3งหลายหน มมีรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลาย
แหง่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทียวสําคญัของมาเลเซยีนําทา่นชมมะละกา นํา
ทา่นเดนิทางไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละ
กา  จากนั3นเดนิขึ3นไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึงเป็นทีตั 3งของโบสถ์
เซนตป์อนด ์ โบสถแ์หง่นี3สรา้งขึ3นโดยกปัตันเรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ือโบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 
ดว้ยความตั 3งใจใหเ้ป็นโบสถท์ีใหญท่ีสดุในเมอืง เมือครั 3งทีพวกดัตช ์ เขา้ยดึครองไดเ้ปลียนชือโบสถแ์หง่นี3
เป็น  ST. Paul’s Church เมือโบสถน์ี3สรา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลียน
เนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝังศพของบคุคลสําคญั สสุานเปิดภายในเซนตป์อนด ์ เป็นสถานทีฝังศพของ St. 
Francis Xavier เมือปี 1553 หลังจากนั3นไดม้กีารเคลือนยา้ยสว่นที
เหลอือยูไ่ปยงัเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis 
Xavier เพือรําลกึถงึการกกักนัเมือ 400 ปีทีผา่นมา ทีบรเิวณโบสถบ์น
ยอดของเนนิ เป็นสถานทีชมววิอนัน่าตืนตา และหลมุฝังศพแบบดัตชท์ี
สวยงาม สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ ์  จากนั3นนําทา่นไปชม 
A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์
ดา้นลา่งเนนิเขา เป็นทีตั 3งของป้อมปราการ A’Famosa หรอื Porta De 
Santiago ซึงสรา้งขึ3นเมือปี 1511 และถกูทําลายโดย  พวกดตัชแ์ถบ
ทั 3งหมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาทีมองลง
ไปเห็นตวัเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และ
บางสว่นถกูซอ่มแซมโดยพวกดตัชเ์มือปี 1670 และสลักชือ East India Company ไว ้  
จากนั3นนําทา่นนําทา่นเดนิทางสูโ่ยโฮบาร ูประตสููส่งิคโปร ์

คํา       � รบัประทานอาหารคํ!าที!ภตัตาคาร    
หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพกั  SILKA HOTEL JB หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัที!สามโยโฮบาร ู สงิคโ์ปร ์เมอรไ์ลออนส ์ Resorts World Sentosa Universal Studio � เชา้,เย็น 
เชา้    �  บรกิารอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารนําทา่นเขา้สู ่ ประเทศสงิคโปร ์ นําทา่นประทับตราหนังสอื
เดนิทางและผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  จากนั3นซติี3ทวัรส์งิคโปร ์ นําทา่น
ผา่นชมเมอืง เริมจากปาดงั สนามขนาดใหญซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบ
รัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาวา่การเมอืง  จากนั3นนําทา่นชม ถนนอลิ
ซาเบธวอลค์ ซึงเป็นจดุชมววิรมิแมนํ่ 5า สงิคโปร ์   ทา่นสามารถถา่ยรปูคู่
กบั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์  ซ ึงมอีายกุวา่ 30 ปี 
โดยรปูปั3นครึง สงิโต ครึงปลานี3หันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึงมี
ทัศนยีภาพทีสวยงาม มากๆ  การออกแบบ  The Merlion นี3 ถกู  
ผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน ซึงมหีวัเป็น สงิโต และลําตวัเป็นปลากําลังโตค้ลืน  สว่นหัวนั3นเป็น
สญัลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามตํานาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์ สว่นลําตวัที 
เป็นปลา แสดงถงึการเริมตน้ของสงิคโปร ์ ทีเต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีนันเอง  ใกล ้ๆ  กนัทา่นจะพบ
กบั  โรงละคร เอสพนาเนด ทีมลีกัษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไมเ่หมอืนใคร ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืก
ทเุรยีนขนาดยกัษ์ มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรม
อยา่ง ยิง  

            จากนั3นนําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมย่ิงใหญร่ะดับ
โลก ทีรสีอรท์เวลิดเ์ซนโตซา่ (Resorts World 
Sentosa) เป็นทีรูจั้กในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์
แหง่นี3จะมอบประสบการณ์ใหมม่ากมายทีคณุจะไมเ่คย
ไดส้มัผัสจากทีใดมากอ่น  ไมว่า่จะเป็น คาสโินระดับ  
โลก ชอ้ปปิ3งพลาซา่ Festive Walk   และ  ยนูเิวอร์



  

แซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ (Universal Studios Singapore) เฟสทฟี วอลก์ (Festive Walk) (ราคาทวัรไ์ม่
รวมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท) ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์เป็นสวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ
แหง่แรกและแหง่เดยีวของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีมเีครืองเลน่และจดุทอ่งเทียวจากภาพยนตรช์ือดัง  24  จดุ 
โดยที 18 จดุนั3น มอียูแ่ตส่งิคโปรเ์ทา่นั3น ยนูเิวอรแ์ซล  สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับโลก ทีมคีวามเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ ทีมคีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ 
แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊   โซนไซไฟซติี5  อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST 
WORLD)  จรูาสสคิพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์  (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึงมี
ความเอกลักษณ์เป็นของตวัเอง ตั 3งรายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอนัสวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรมการตกแตง่  
และความบนัเทงิตา่งๆ ในรปูแบบของตวัเอง  โดยจะมเีครืองเลน่ทีไมเ่หมอืนใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแก่
แขกผูม้าเยียมเยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงทีจะเรยีกเสยีงหัวเราะจากทกุคน และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุม่
เพือน รวมถงึรา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิงทีน่าสนใจ อาทเิชน่  BATTLESTAR 
GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีสงูทีสดุของโลก   มาดากสัการ ์  :  การผจญภยัเรอืมหาสนุก  
(MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครืองเลน่จากภาพยนตรท์ีไดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เรือง   
“ มาดากสัการ ์ ”   เครืองแรกของโลก   จากดรมีเวริค์อานเิมชัน  (DREAMWORKS ANIMATION  จดุทอ่งเทียว
จากเรือง   ปราสาทเชร็ค แหง่แรกของโลก  จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจะม ี   SHREK 4D 
เครืองเลน่และจดุเยียมชมอืนๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟเดอะมมัมี!   วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์
และพเิศษสดุสําหรับเด็กๆ แคนโูนปี5  ฟลาย จรูาสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครืองเลน่ใหมล่า่สดุ Transformers 
Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore 
เพยีง 2 แหง่เทา่นั3น เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และทา่นยงัไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิ
ระดับโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปปิ3ง รา้นคา้มากมาย ภตัตาคาร รา้นอาหาร
หลากหลาย  (อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพื!อความคุม้คา่ในการเที!ยวชม)  
จนถงึเวลานัดหมาย จากนั3นนําทา่นเดนิทางกลับเขา้สูโ่ยโฮบาร ูมาเลเซยี    

คํา         � รบัประทานอาหารคํ!าที!ภตัตาคาร    
             นําทา่นเขา้ทีพัก   พกั  SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

เชา้   �บรกิารอาหารเชา้ทีหอ้งอาหารโรงแรม  
ถงึเวลานัดหมาย จากนั3นผา่นชมเมอืงยะโฮรบ์าร ู ชมชวีติความเป็นอยู ่ ของชาวมสุลมิ นําทา่นผา่นชม มสัยดิ
สลุตา่น อาบบูาคา มสัยดินี3สรา้งเสร็จเมือ ปี 1900 อายกุวา่100 ปี ใช ้เวลาสรา้งนานถงึ 8 ปี ดา้นในตกแตง่อยา่ง
สวยงาม  จนสมควรแกเ่วลา 

เที!ยง   � บรกิารอาหารเทียงภตัตาคาร   
บา่ย     นําทา่นไปชอ้ปปิ3งสนิคา้แบรนเนมหลากหลายที  JB PEMIUM OU LETS MALL  หา้ง Outlet Mall แหง่แรกที

เปิดในประเทศมาเลเซยี ยะโฮรพ์รเีมียมเอาทเ์ล็ท (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปปิ3งเสื3อผา้ จาก
คอลเลคชัน แบรนดเ์นมชือดัง และ 80 ดไีซเนอรช์ั 3นนํา ทีนีคณุจะไดพ้บกบัสว่นลดตั 3งแต ่25-65% ทกุวัน  จนถงึ
เวลานัดหมาย นําทา่นดนิทางไปสนามบนิโยโฮบาร ู 

16.25   เดนิทางสู ่สนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์โดยเทียวบนิ MH1052 (JHB-KUL)  
17.15   ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ 
18.50   เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณูมโิดยเทียว บนิ MH776  

  20.00   ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  

 
 
 

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

 
 
 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั|วเครื!องบนิโปรโมช ั!น จากสายการบนิ ดงัน ั5นเมื!อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี!ยนแปลง เลื!อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที!ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื!องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ั|วเครื!อง มฉิะน ั5นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั5งสิ5น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนืองมากจากการปรับขึ3น ราคาของสายการบนิ   
เซอรช์ารท์นํ3ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลียน และเมือตกลงเดนิทางและออกตั วบตัรโดยสารแลว้ ไม่
สามารถเปลียนแปลงชือ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี  
  
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 
สายการบนิทีใช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 
เวลา เวลาประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  
สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครั 3ง) 
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/์เก็นติ3ง 1คนื   โยโฮบาร ู2คนื   
พักหอ้งละ 2 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี จัดพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้ 

วนัที!ส ี!    โยโฮบาร ู- ชอ้ปปิ5 ง JB PREMIUM OUTLET  กวัลาลมัเปอร ์ สนามบนิสวุรรณภมู ิ                        
          �เชา้,เที!ยง  



  

บนเก็นติ3งจะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี2 เตยีงสําหรับพัก 3ทา่นตอ่หอ้ง) 
อาหาร มื3อเชา้  จัดบปุเฟ่ตข์องโรงแรม  มื3อเทียง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี นังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 

รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม นํ3าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลัaก 3 ขาเหลียมไป 
นํ3าดืม นํ3าดืม จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  

บางโรงแรม อาจจะไมม่นํี3าดืม แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 
ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 

สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  
การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือหวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 5-7 วัน กอ่นการเดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขั 3นตํา 20 ทา่นขึ3นไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM 
หรอื 600 บาท) 

คา่บรกิารนี5รวม   คา่เครืองบนิไปกลับ ชั 3นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ 5ามนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทียว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  , คา่อาหารทกุมื3อทีระบใุนรายการ   , 
คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่นํ3าดืม ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทาง 
วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั(ไมร่วมประกนัสขุภาพ)  
คา่บรกิารนี5ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครืองดืมนอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% ภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทาง
ธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแรงงานทั 3งไทย
และตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึงอยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM หรอื600 บาท) , คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล 
ทา่นละ 1,800บาท 
เอกสารที!ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ!ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุา
ตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั5นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออก
และเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื** 

เงื!อนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที!เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนั
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิ
การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน ตั วเครืองบนิเป็นราคาแบบซื3อขาด เมือทา่นตกลงจองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั 3งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั 3งสิ3น 
หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั5งหมดกอ่นทําการจอง เพื!อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมื!อทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ั5งหมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงื!อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ั5งหมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี!จะเลื!อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ5นในกรณีที!มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 20 ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม หากสายการบนิมกีารปรับขึ3นกอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลียนเทียวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิงของผดิกฎหมาย ซึงอยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 3งสิ3น หากเกดิสิงของสญูหาย อนัเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 
และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทียวเอง  
6. เมือทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ั 3งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทั 3งหมด  
7. รายการนี3เป็นเพยีงขอ้เสนอทีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครั 3งหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับผูส้บูบหุรี / ปลอดบหุรี
ได ้โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพัก ทั 3งนี3ข ึ3นอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถ
รับประกนัได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนั3น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทาง



  

ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  
12. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ 
13. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําใหเ้วลาใน
การทอ่งเทียวและ ชอ้ปปิ3งแตล่ะสถานทีนอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึงอาจจะ
ขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั 3งทีตอ้งเรง่รบี เพือใหไ้ดท้อ่งเทียวตามโปรแกรม 
14. บรกิารนํ3าดืมทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริมในวันที2ของการเดนิทางถงึวันที4ของการเดนิทาง  
15. การประกนัภยั ทีบรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทางทอ่งเทียว 
ตาม พ.ร.บ การทอ่งเทียว เทา่นั3น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือนไขกรมธรรมของ
บรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือทา่นชําระเงนิคา่ทัวร ์  (ทา่นสามารถซื3อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงือนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
16. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 3งสิ3นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั3น  
17. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 
หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ  
 


