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CODE:MH19 มาเลเซยี สงิคโปร ์4วนั 3คนื 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MH19:มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3คนื  โปรโมช ัน่ เร ิม่เพยีง 11,988 บาท 

เทีย่ว 2 ประเทศ เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ 
* เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 
* โยโฮบาร ู  พรีเ่ม ีย่มเอา้เล็ท  
* สงิคโปร ์ถา่ยรปูสงิโตทะเล เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่                                                  
* เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน/์บนตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากโยโฮบารู 

พกัโรงแรมบนเก็นติง้ 1คนื และ โยโฮบาร ู2 คนื  
                         ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
จ านวน 

20-23 ก.ค. 60 11,988  

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

3,500 25 

10-13 ส.ค. 60 12,988 3,500 25 

05-08 ต.ค. 60 11,988 3,500 25 

12-15 ต.ค. 60 12,988 3,500 25 

20-23 ต.ค. 60 12,988 3,500 25 

07-10 ธ.ค. 60 12,988 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.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
              MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 
05.25 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH797  

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์                                     เทีย่ง,เย็น 
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08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 
                    *หมายเหต:ุกรุ๊ปเดนิทางตัง้แตเ่ดอืน ส.ค. ไฟทบ์นิขาไปจะเป็น MH797  06.00-09.10 

น าท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้น าท่านเดนิ
สูก่วัลาลมัเปอร ์ (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่ ว โมง)  ถึง เมืองหลวงกัวลาลัม เปอร์  น าท่านชม“กรุง

กวัลาลมัเปอร”์เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชมจตัุรสัเมอร์
เดก้า (ลานแห่งอิส ร ะภาพ )  ล า นป ร ะก าศ  เ อ ก ร าช 
Independence Square หลังจากทีอ่ังกฤษเคยปกครองมาเลเซยี
มาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกับ
ของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสา
ธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่ง
เห็นไดช้ดั ไมว่่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีทุ่กๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ 
เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกัน ซึง่ธงชาต ิอังกฤษไดถู้ก  ลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ วันที่  31 สงิหาคม 1957  
และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี  

บา่ย     จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี จากนัน้เราไป
ลิม้รสช็อกโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลต ทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี และท่านสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยน าท่านไปถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC น่ันคอื หอคอยคู่ ปิโตรนาส 
Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคู่ปิโตรนาส) เป็น
สถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นของเมอืงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 
ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีตัง้อยู่บรเิวณใจกลางย่านธุรกจิของ
เมอืง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกใน
ปัจจุบันจากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดินทางถึง
สถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นสนุกตืน่เตน้โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้า
ทีร่วดเร็วและปลอดภัยทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก จากสถานี SKYWAY 

ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่ยอดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คย
หลั บ ใหล  มีอ าก าศหนาว เ ย็ นตลอด ปี บนยอด เขาสู ง ก ว่ า
ระดับน ้ าทะเล  6 ,000ฟิต :เขา้สู่ที่พัก  FIRST WORLD 
HOTEL//AWANNA HOTEL:  ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” ประเทศ
มาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่
เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอร์ท ประเทศมาเลเซยี " 
เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้ม
ไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่นและอกีนานาบรกิาร 
ตืน่ตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการ์เสมอืน
กบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์
เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, 
บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทัง้ในร่มและ
กลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคา
ร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและ
สภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   
:บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 
(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3 ทา่น สามารถ
ซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ 1,500 บาท  

ค า่   บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

วนัทีส่อง      เก็นต ิง้  กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบาร ู                          เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เชา้         บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  จากนัน้น าท่าน
เดนิทางลงจากเก็นติง้ ระหว่างทางน าท่านแวะไปชอ้ปป้ิงสนิคา้
ปลอดภาษีราคาถกู อาทเิชน่ นาฬกิา น ้าหอม กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ 
และเลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเป๊ีย 
เป็นตน้  จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ชม เมอืง ใหม่ ปุตราจายา 
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เมอืงหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซยี ที่เป็นศูนยก์ลางของ รัฐบาล  ปุตราจายา ได ้ชือ่ว่าเป็นเมอืงในสวนที ่
สวยงาม มรีูปแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ี่คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคาร
รูปทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารที ่ 
ท า  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   

บา่ย      จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เมอืงประวัตศิาสตรม์ะละ
กา เป็น สถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงท่าส าคัญที ่มี
การตดิต่อคา้ขายหรือเป็นเมือง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาว่า 
Golden Age หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตุต่อการเปลีย่นแปลง 
ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลายครัง้หลายหน มมีรดกตกทอด
ทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วส าคัญของมาเลเซยีน าท่านชมมะละกา น าท่านเดนิทาง
ไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ ตกึแดงถา่ยรูปกบัสามลอ้มะละกา  
จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้โดย
กัปตันเรอืชาวโปรตุเกส และใชช้ือ่โบสถว์่า Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นโบสถท์ี่
ใหญท่ีส่ดุในเมอืง เมือ่ครัง้ทีพ่วกดัตช ์เขา้ยดึครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถแ์หง่นีเ้ป็น  ST. Paul’s Church เมือ่
โบสถน์ีส้รา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุาน
ฝ่ังศพของบคุคลส าคัญ สสุานเปิดภายในเซนตป์อนด ์เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. Francis Xavier เมือ่ปี 
1553 หลังจากนัน้ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่หลอือยูไ่ปยังเมอืงโก
อา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิอ่อนของ St. Francis Xavier เพือ่
ร าลกึถงึการกักกันเมือ่ 400 ปีทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์นยอดของ
เนิน เป็นสถานที่ชมววิอันน่าตื่นตา และหลุมฝ่ังศพแบบดัตชท์ี่
สวยงามสามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ์ จากนัน้น าท่านไปชม 
A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์
ดา้นล่างเนินเขา เป็นที่ตัง้ของป้อมปราการ A’Famosa หรอื 
Porta De Santiago ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1511 และถูกท าลายโดย  
พวกดัตชแ์ถบทัง้หมด เหลอืไวเ้พยีงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ 
บนเนนิเขาทีม่องลงไปเห็นตัวเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถูกซอ่มแซม
โดยพวกดัตชเ์มือ่ปี 1670 และสลักชือ่ East India Company ไว ้ จากนัน้น าทา่นน าทา่นเดนิทางสูโ่ยโฮบาร ู
ประตสููส่งิคโปร ์

ค า่          รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร   หลังอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั   
:โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม        โยโฮบาร ู - สงิคโ์ปร ์- เมอรไ์ลออนส ์- Resorts World Sentosa Universal Studio 
                                                                                                                                  เชา้,เย็น 
เชา้     บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหาร น าทา่นเขา้สูป่ระเทศสงิคโปร ์ น าทา่นประทับตรา

หนังสอืเดนิทางและผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ซติีท้ัวรเ์มอืง
สงิคโปร์ น าท่านผ่านชมเมอืง เริม่จากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึง่
ลอ้มรอบดว้ยท าเนียบรัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาว่าการเมอืง 
จากนัน้น าท่านชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจุดชมววิรมิแมน่ า้ 
สงิคโปร ์  ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์
ของประเทศสงิคโปร ์ ซ ึง่มอีายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึง่ สงิโต 
ครึง่ปลานี้หันหนา้ออกทาง อ่าวมารน่ิา ซึง่มทีัศนียภาพที่สวยงาม 
มากๆ  การออกแบบ  The Merlion นี้ ถูก  ผสมผสาน ระหว่าง 
ความจรงิและต านาน ซึง่มหีัวเป็น สงิโต และล าตัวเป็นปลาก าลังโต ้
คลืน่  สว่นหัวนัน้เป็นสญัลักษณ์ของต านานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจุบัน ตามต านาน เล่าขาน
ของชาวมาเลย ์สว่นล าตัวที ่เป็นปลา แสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมง
ในอดตีน่ันเอง  ใกล ้ๆ  กนัท่านจะพบกับ  โรงละคร เอสพนาเนด ทีม่ลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร 
ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยกัษ์ มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่ง ยิง่  
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จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิง่ใหญ่ระดับโลก ทีร่สีอรท์เวลิดเ์ซนโตซ่า  (Resorts World 
Sentosa) เป็นทีรู่จ้ักในฐานะสวนสนุกของโลก 
รสีอรท์แห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมาย
ทีค่ณุจะไมเ่คยไดส้ัมผัสจากทีใ่ดมากอ่น  ไมว่่า
จะเป็น คาสโินระดับ  โลก ชอ้ปป้ิงพลาซ่า 
Festive Walk   และ  ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 
สิงคโปร์  (Universal Studios 
Singapore)  เ ฟ สทีฟ  ว อล์ก  ( Festive 
Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซ
ลทา่นละ 1,800 บาท *แจง้ก่อนเดนิทาง7
วนั) ยูนเิวอิร์แซล สตูดโิอ สงิคโปร ์ เป็นสวน
สนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่เดยีวของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่เีครือ่งเล่นและจุดท่องเทีย่ว
จากภาพยนตรช์ือ่ดัง  24  จุด โดยที ่18 จุดนัน้ มอียูแ่ต่สงิคโปรเ์ท่านัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  สตูดโิอ สงิคโปรเ์ป็น
สวนสนุกระดับโลก ทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์
ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์  แบ่งเป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีู๊ด   โซนไซไฟซติี ้ อยีปิต ์
โบราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จู
ราสสคิพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์  (JURASSIC PARK 
RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มคีวามเอกลักษณ์
เป็นของตัวเอง ตัง้รายลอ้มอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม  
แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความบันเทงิ
ต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง  โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่
เหมอืนใครไวส้ าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยีย่ม
เยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงที่จะเรียกเสยีงหัวเราะจากทุก
คน และสวนสวยส าหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถงึ
รา้นคา้และรา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิ่งที่
น่าสนใจ อาทเิชน่ BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟ
เหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก   มาดากสัการ ์ :  การผจญภัยเรือมหาสนุก  (MADAGASCAR :A 
CRATE ADVENTURE) เป็นเครือ่งเลน่จากภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง   “ มาดากสัการ ์
”   เครือ่งแรกของโลก   จากดรมีเวริค์อานเิมชัน่  (DREAMWORKS ANIMATION  จุดท่องเทีย่วจากเรือ่ง   
ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก  จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจ่ะม ี  SHREK 4D เครือ่ง
เล่นและจุดเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟเดอะมมัมี ่  วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นั
เตอร ์และพเิศษสุดส าหรับเด็กๆ แคนูโนป้ี ฟลาย จูราสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด 
Transformers Theme Park  ถูกสรา้งเฉพาะที ่Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal 
Studios Singapore เพยีง 2 แห่งเท่านัน้ เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และท่านยังไดส้ัมผัสกับ เฟสทฟี
วอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิระดับโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปป้ิง รา้นคา้
มากมาย ภตัตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความคุม้คา่ในการ
เทีย่วชม) จนถงึเวลานดัหมาย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูโ่ยโฮบาร ู   

ค า่            รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร    

              : โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

เชา้       บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   

จากนัน้ผา่นชมเมอืงยะโฮรบ์าร ูชมชวีติ ความเป็นอยู ่ของชาวมสุลมิ  

น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมหลากหลายที ่ JB PEMIUM OU LETS MALL  หา้ง Outlet Mall แหง่
แรกทีเ่ปิดในประเทศมาเลเซยี ยะโฮรพ์รเีมยีรเ์อาทเ์ลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ป
ป้ิงเสือ้ผา้ จากคอลเลคชัน่ แบรนดเ์นมชือ่ดัง และ 80 ดไีซเนอรช์ัน้น า ทีน่ีค่ณุจะไดพ้บกบัสว่นลดตัง้แต ่25-
65% ทกุวัน 

เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   
     จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นดนิทางไปสนามบนิโยโฮบาร ู 

วนัทีส่ ี ่           โยโฮบาร ู- ชอ้ปป้ิง JB PREMIUM OUTLET - กวัลาลมัเปอร ์- สนามบนิสวุรรณภมู ิ                               
                                                                                                                          เชา้,เทีย่ง  
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16.25 น.   เดนิทางกลับสนามบนิกวัลาลัมเปอร ์โดยเทีย่วบนิ MH1052 (JHB-KUL)  
17.15 น.    ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ 
18.50 น.   เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูโิดยเทีย่ว บนิ MH776  

  20.00 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
*หมายเหต:ุกรุ๊ปเดนิทางตัง้แต ่เดอืน ก.ค. ไฟทบ์นิขากลับจะเป็น MH796 22.15-23.20 น. 

 
 

                             รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
                         
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    

 
 
 

ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์ 

เวลา เวลาประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 
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 จ านวน 3 คนื คอื กวัลาลัมเปอร ์1 คนื  โยโฮบาร ู2 คนื  พักหอ้งละ 2 ทา่น   
กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พักเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ 1,500 
บาท /หอ้ง 

อาหาร มือ้เชา้  จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลั๊ก 3 ขาเหลีย่มไป 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 
สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ  ( รวม 4 วนั รวมเป็น  65 RM หรอื 650 บาท) ส าหรบัหวัหนา้
ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุน
รายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ
การเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั  
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คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทาง
ธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทย
และตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (4 วนั รวมเป็น  65 RM หรอื 650 บาท) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจในการบรกิาร,  
คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้ 
 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นได้
ยอมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุ
งาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศ
เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอด
บหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกนัได ้  
8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการเดนิทาง 
มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจดัการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
9. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิทลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจท าใหเ้วลา
ในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่
อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ใหไ้ดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง  
14. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่ว เทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไข
กรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่น
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สามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัว่ไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองให ้
ละเอยีด) 
15. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  
 
 
 

 


