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วนัแรก   สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์                                     เทีย่ง/ เย็น 

04.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคารเ์ตอร ์ 2 สายการบนิแอรเ์อเชยี 
07.05 น. ออกจากกรงุเทพ สูก่วัลาฯ โดยสายการบนิไทย แอร ์เอเซยี เทีย่วบนิที ่ FD  311 
10.15 น. เดนิทางถงึสนามบิ นKLIA2 นําสมัภาระขึน้รถผา่นชมความเป็นอยูข่องชาวมะลาย ู 
12.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์นําทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้ 
 บรกิารอาหารกลางวัน  ( มือ้ที ่ 1)หลังอาหารเดนิทาง สู ่ปตุตราจายา่   (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศ

ไทย 1ชัว่โมง)จากนัน้ นําทา่นเดนิทางไป ชม เมอืง ใหม ่ ปตุราจายา เมอืง
หลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชือ่
วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ี่
คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชม
และถา่ยรปูกบัอาคารทีทํ่างานของนายกรัฐมนตร ี อาคารมสัยดึสชีมพู
อาคารที ่ ท า  การรฐั  สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงา ม 
กวัลาลัมเปอร ์ ถงึเมอืงหลวงกวัลาลัมเปอร ์จากนัน้นําทา่นสูส่ถาน ีSKY WAY 
กระเชา้น่ังกระเชา้ขา้มภเูขาเป็นระยะทาง 3.4  กโิลเมตร ซึง่มคีวามเร็วทีส่ดุ
ในโลกและยาวทีส่ดุในเอเซยี (ควรเตรยีมกระเป๋าใสเ่สือ้ผา้ใบเล็กเพือ่พักคา้ง
คนื 1 คนื)  ทีย่งัคงความอดุมสมบรูณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมากเป็นประสบการณ์ที่
คณุจะไมล่มืสูเ่ก็นติง้ไฮแลนด ์ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บฝงูสตัวป่์าและ
หมูบ่า้นชาวป่า(จําลอง) สมัผัสอากาศหนาวเย็นแบบยโุรปแตแ่สนสขุสบายในระดับความสงูกวา่ 6,000 ฟิตจาก



  

ระดับน้ําทะเลเขา้ทีพ่ัก โรงแรมเฟิสรท์เวลิด ์ เชญิทา่นสนุกกบัสวนสนุกซึง่มเีครือ่งเลน่นานาชนดิตามอธัยาศัย
เชญิทา่นเพลดิเพลนิกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิบรเิวณสวนสนุกขนาดใหญต่ามอธัยาศัย(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่)หรอื
หากทา่นจะเขา้คาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิด 24 ช.ม. ทีม่เีครือ่งเลน่ทีถ่กูกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คเจ็ต 
ฯ หรอืทา่นจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตามอธัยาศัย    

 
 *** สภุาพบรุษุควรสวมเสือ้คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายตํุ่ากวา่  21  ปี  หา้ม

เขา้คาสโิน *** ( กรณีทีไ่มไ่ดห้อ้งพักบนเก็นติง้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิจั์ดหอ้งพักที ่กวัลาลัมเปอร ์)  
 (อาหารเย็นอสิระ) 

วนัทีส่อง  เก็นต ิง้  กวัลาลมัเปอร ์ –มะละกา-  โยโฮบาร ู                     เชา้,เทีย่ง,เย็น 

 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  นําทา่นลงจากเก็นติง้ นําทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศ

มาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่ อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่
องักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่  หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย 
จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณ
รอบๆนี ้ ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา  ทีท่กุๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กู   ลดลงครัง้
สดุทา้ย เมือ่ วันที่   31  สงิหาคม 1957 และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณ
ดา้นหนา้ของพระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่  มาเลเซยี  นําทา่นไปถา่ยรปูกบั  ตกึแฝด หรอืตกึปิโตรนาส 
Petronas Twin Towers ) เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของเมอืงกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี  ออกแบบ
โดย เซซาร ์เปลล ี ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของเมอืง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุ
ในโลกในปัจจบุนั  แวะซือ้สนิคา้โอทอป อาทบิะกุด๊เตตุ๋น๋เครือ่งยาจนี ขนมเป๊ีย น้ํามนัแกป้วด ชอ๊คโกแลตรสชาด
อรอ่ยของมาเลเซยี จากนัน้นําทา่นสูเ่มอืงมรกดกโลกมะละกา  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร    นําทา่นชมเมอืงมะละกา ชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละกา  
จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้โดยกปัตัน
เรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ือ่โบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืง 
เมือ่ครัง้ทีพ่วกดัตช ์ เขา้ยดึครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถแ์หง่นีเ้ป็น  ST. Paul’s Church เมือ่โบสถน์ีส้รา้งเสร็จในปี 
1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์ และชาวดัตชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝ่ังศพของบคุคลสําคัญ 
สสุานเปิดภายในเซนตป์อนด ์เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ  St. Francis Xavier เมือ่ปี 1553 หลังจากนัน้ไดม้กีาร
เคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่หลอือยูไ่ปยงัเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis Xavier เพือ่รําลกึถงึการ
กกักนัเมือ่ 400 ปีทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานทีช่มววิอนัน่าตืน่ตา และหลมุฝ่ังศพแบบดัตช์

ทีส่วยงาม สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ์  จากนัน้นําทา่นไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กล
กบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์ดา้นลา่งเนนิเขา เป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึง่สรา้งขึน้
เมือ่ปี 1511 และถกูทําลายโดยพวกดัตชแ์ถบทัง้หมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาทีม่อง
ลงไปเห็นตัวเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบปราการมกีารตดิตัง้ปืนใหญ่  แตถ่กูโจมตโีดยพวกดัตชใ์นปี 1641 สรา้ง
ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถกูซอ่มแซมโดยพวกดัตชเ์มือ่ปี 1670 และสลักชือ่ East India Company นํา
ทา่นเดนิทางสูโ่ยโฮบาร ูประตสูู ่สงิคโปร ์

บา่ย        เดนิทางถงึ โยโฮบารู จากนัน้ ชมเมอืงยะโฮรบ์าร ูชมชวีติ ความเป็นอยู่  ของชาวมสุลมิ นําทา่นผา่นชม มสัยดิ
สลุตา่น อาบบูาคา มสัยดินีส้รา้งเสร็จเมือ่ ปี 1900 อายกุวา่100 ปี ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี ดา้นในตกแตง่อยา่ง
สวยงาม  

คํ่า         รบัประทานอาหาร ค า่ทีภ่ตัตาคารหลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพั่กโรงแรม New York  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 

วนัทีส่าม    โยโฮบาร ู สงิคโ์ปร ์เมอรไ์ลออนส ์ ยนูเิวอรแ์ซลสตดูโิอ สงิคโปร ์          เชา้  เย็น 
 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหาร นําทา่นเขา้

สูป่ระเทศสงิคโปร ์ นําทา่นประทับตราหนังสอืเดนิทางและ
ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ซติีท้ัวรส์งิคโปร ์ นําทา่นผา่น
ชมเมอืง เริม่จากปาดัง สนามขนาดใหญซ่ึง่ลอ้มรอบดว้ย
ทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาวา่การเมอืง  จากนัน้นํา
ทา่นชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็น จดุชมววิรมิแมน่ า้ 
สงิคโปร ์  ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น 
สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ ซ ึง่มอีายกุวา่ 30 ปี โดยรปู
ปัน้ครึง่ สงิโต ครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มี
ทัศนยีภาพทีส่วยงาม มากๆ  การออกแบบ  The Merlion นี ้
ถกู  ผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน ซึง่มหีัวเป็น สงิโต และลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่  สว่นหัวนัน้เป็น
สญัลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามตํานาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์สว่นลําตัวที ่
เป็นปลา แสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง  ใกล ้ๆ  กนัทา่นจะพบ
กบั  โรงละคร เอสพนาเนด ทีม่ลีักษณะเป็นเอกลัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืก
ทเุรยีนขนาดยกัษ์ มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่ง ยิง่  



  

11.00 น.    จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมย่ิง่ใหญร่ะดับโลก ทีร่สีอรท์เวลิดเ์ซนโตซา่  ( Resorts World Sentosa) 
เป็นทีรู่จั้กในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์แหง่นีจ้ะมอบประสบการณ์ใหมม่ากมายทีค่ณุจะไมเ่คยไดส้มัผัสจากที่
ใดมากอ่น  ไมว่า่จะเป็น คาสโินระดับโลก ชอ้ปป้ิงพลาซา่ Festive Walk   และ  ยนูเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์ 
(Universal Studios Singapore) เฟสทฟี วอลก์ (Festive Walk) (ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่บตัรยนูเิวอร์
แซล ทา่นละ 1, 800บาท )  ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร์  เป็นสวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่
เดยีวของเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่เีครือ่งเลน่และจดุทอ่งเทีย่วจากภาพยนตรช์ือ่ดัง  24  จดุ โดยที ่18 จดุนัน้ มี
อยูแ่ตส่งิคโปรเ์ทา่นัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับโลก ทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็น
สวนสนุกจากภาพยนตร ์ทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์  แบง่เป็น 7 โซน คอื โซน
ฮอลลวีูด๊   โซนไซไฟซติี ้ อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จรูาสสคิพารค์ราปิด
แอดเวนเจอร ์  ( JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มคีวามเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง 
ตัง้รายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอนัสวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความบนัเทงิตา่งๆ ใน
รปูแบบของตัวเอง  โดยจะมเีครือ่งเลน่ทีไ่มเ่หมอืนใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยีย่มเยอืน  พรอ้ม
ดว้ยการแสดงทีจ่ะเรยีกเสยีงหัวเราะจากทกุคน และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุม่เพือ่น รวมถงึรา้นคา้และ
รา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิง่ทีน่่าสนใจ อาทเิชน่    BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังกา
รางคูท่ีส่งูทีส่ดุของโลก   มาดากสัการ ์ : การผจญภยัเรอืมหาสนุก  (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) 
เป็นเครือ่งเลน่จากภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง   “ มาดากสัการ ์”   เครือ่งแรกของโลก   จา
กดรมีเวริค์อานเิมชัน่  (DREAMWORKS ANIMATION  จดุทอ่งเทีย่วจากเรือ่ง   ปราสาทเชร็ค แหง่แรกของโลก  
จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจ่ะม ี  SHREK 4D เครือ่งเลน่และจดุเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย : รี
เวน้จอ์อฟเดอะมมัมี ่  วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร์  และพเิศษสดุสําหรับเด็กๆ แคนโูนป้ี ฟลาย 
จรูาสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ Transformers Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที ่Universal 
Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่นัน้ เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 
54 และทา่นยงัไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิระดับโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซา่ 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปป้ิง รา้นคา้มากมาย ภตัตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวันอสิระตาม
อธัยาศัยเพือ่ความคุม้คา่ในการเทีย่วชม)  จนถงึเวลานัดหมาย  

18.30 น.      บรกิารอาหารเย็น    จากนัน้นําทา่นเดนิทางกลับเขา้สู ่โยโฮบาร ู  นําทา่นเขา้ทีพ่ัก   พกั   New York  Hotel 

หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   
 

วนัทีส่ ี ่       สวนสนกุเลโกแ้ลนด ์ - JB PREMIUM OUTLET  สนามบนิดอนเมอืง  เชา้, 

 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
10.00 น. จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมร่ะดับโลกที ่ LEGO LAND    
                     สวนสนุกเลโกแ้ลนดแ์หง่ที ่6 ของโลก และแหง่แรกในเอเชยี (ราคารวมบตัรเขา้และเครือ่งเลน่แลว้) ตัง้อยูท่ี่

อสิ กนัดาร ์รัฐยะโฮร ์ประเทศมาเลเซยี ทางตอนใตส้ดุของแหลมมลาย ูตดิกบั  
                     ประเทศสงิคโปร ์เป็นสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ดว้ยเครือ่งเลน่กวา่ 40 ชนดิ  
                     แบง่เป็นโซนตา่ง ๆ ดังนี ้ โซน The Begining คอื บรเิวณทางเขา้สวนสนุก 

ประกอบดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ   โซน Miniland ทีใ่ช ้

ตัวเลโกป้ระกอบขึน้มาจําลอง  สถานทีสํ่าคัญของประเทศตา่ง ๆ ในเอเชยี โดย
โซนนีถ้อืวา่เป็นโซนไฮไลท ์ของสวนสนุกเลยก็วา่ได ้     โซน Lego Technic 
เครือ่งเลน่น่าตืน่เตน้หวาดเสยีวดว้ยรถไฟเหาะ       โซน Lego Kingdom ชม
ปราสาทแหง่เวทมนตร ์และน่ังรถไฟเหาะบนหลังมงักร         โซน Land of 
Adventure ผจญภยัไปในเกาะไดโนเสาร ์และปิรามดิแหง่อยีปิต ์        โซน 
Imagination ทีส่รา้งเสรมิจนิตนาการใหค้ณุหนูนอ้ยทัง้หลายดว้ยตัวตอ่เลโก ้
หลากหลายแบบ โซน Lego City ทีใ่หเ้ด็ก ๆ ไดล้องบงัคับรถและเรอื เพือ่ให ้
เรยีนรููด้ว้ยตนเอง ถงึเวลานัดหมาย  (อาหารเทีย่งอสิระเพือ่ความสะดวกในการเลน่สวนสนกุ) หากมเีวลา น า
ทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม ราคาถกูที ่JB Premium Outlet mall   

 
       
 
 
 
 
 
 
 
          
 

16.00 น.            ไดเ้วลาสมควรนําทา่นสูส่นามบนิ ยะโฮร ์ เพือ่เตรยีมเดนิทางกลับกรงุเทพ  
18.55 น.            เดนิทางกลับกรงุเทพ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที ่AK1807 (ใชเ้วลาบนิประมาณสองชัว่โมง) 
19.55 น.            เดนิทางถงึกรงุเทพโดยสวัสดภิาพ 



  

(เวลาประเทศไทย)              

 
                        รายการอาจสลบัสบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
อตัราคา่บรกิาร    
คา่บรกิาร  ผูใ้หญ ่ทา่นละ  16,900  บาท (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) เด็กมเีตยีงลด500 บ. 
พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 2,500 บาท)  ราคาเด็ก 2-11 ปี ลดจากผูใ้หญ ่1,000 บาทไมเ่สรมิเตยีง 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่
จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์
ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋
เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอรช์ารท์
น้ํามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตั๋วบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลง
ชือ่ 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 จํานวน 3 คนื คอื กวัลาลัมเปอร ์1 คนื  โยโฮบาร ู2 คนื   
พักหอ้งละ 2 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี ่จัดพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้ 

อาหาร มือ้เชา้  จัดบปุเพข่องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโต๊ละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น้ําพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลั๊ก 3 ขาเหลีย่มไป 

น้ําดืม่ น้ําดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่น้ํีาดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 
สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตัวการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตัวการเดนิทาง ชือ่หัวหนา้ทัวร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ตํ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทัวรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 10 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  40 RM 
หรอื 400 บาท) 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, คา่รถ
โคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   , 
คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น้ําดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทาง 
วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั  
คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่งพเิศษ,คา่
ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทางธรรมชาต ิ การ
ประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การ
ยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 
10 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  40 RM หรอื 400 บาท) , คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล ทา่นละ 1,600บาท 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
 หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุ
เงือ่นไขการจอง       มดัจ าทา่นละ  7,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย   15  วนั  
ระเบยีบการและขอ้ตกลงการส ารองทีน่ ัง่ 
1. สํารองทีน่ั่ง  พรอ้มชําระเงนิมดัจําทา่นละ 7,000   บาท   หากยงัไมช่ําระคา่มดัจํา ยงัไมถ่อืวา่การจองสมบรูณ์ บรษัิทฯ  สงวน

สทิธิรั์บผูท้ีพ่รอ้มชําระคา่มดัจํากอ่น สว่นทีเ่หลอืชําระอยา่งนอ้ย   15 วันกอ่นการเดนิทาง              
2. กรณีไมส่ามารถเดนิทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรณุาแจง้ใหท้างบรษัิท ฯ ทราบลว่งหนา้   
  - การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 35 วัน บรษัิทคนืเงนิคา่มดัจํา  
  - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-34 วัน เก็บเงนิคา่มดัจําทัง้หมด  
  - ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วัน ไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีช่ําระมาทัง้หมด 



  

3. เมือ่ทา่นสํารองทีน่ั่งในทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้   ในกรณีทีท่า่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรอืถอื    ศลีมงัสวรัิติ  
กรณุาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย   7 วัน กอ่นการเดนิทาง 
 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตุ
ตา่ง ๆ  

3. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

4. บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทาง
ไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

5. ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัทีไ่มค่งที ่ 
การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้ 

6. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์
ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ  เวลาบนิ และโรงแรม โดยจัดในระดับเทยีบเทา่กนั  

 
หมายเหต ุ:   
1.  ในกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดบรษัิทไมแ่นะนําใหท้า่นจองตั๋วเครือ่งบนิทีบ่นิตอ่กนั เทีย่วบนิตอ้งมรีะยะหา่งกนัอยา่ง

นอ้ย 6 ชัว่โมง เนือ่งจากบางครัง้อาจมคีวามลา่ชา้ของสายการบนินัน้ๆ และกอ่นการจองตั๋วเครือ่งบนิจากตา่งจังหวัด กรณุา
ตรวจสอบวันเดนิทางและสอบถามจากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอกีครัง้วา่กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางไดแ้น่นอนหรอืไม ่เนือ่งจาก
บางครัง้มกีรณีทีจํ่านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามทีกํ่าหนดของแตล่ะรายการทอ่งเทีย่ว ซึง่ทําใหท้างบรษัิทออกเดนิทางได ้ 

2.  ในกรณีทีท่า่น อา่นหรอืพมิพ ์รายละเอยีดรายการจากทางเว็บไซดข์องบรษัิท กรณุาตรวจสอบรายการฉบบัสมบรณ์ูจาก
เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทอกีครัง้ กอ่นการจอง รายการทอ่งเทีย่วและเงือ่นไขตา่งๆ บรษัิทจะยดึถอืตามรายการฉบบัสมบรณ์ูเทา่นัน้             

 
     

หนังสอืเดนิทางไทยตอ้งมอีายกุารเดนิทางเหลอืไมน่อ้ย กวา่ 6 เดอืน 
มฉิะนัน้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี  ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 
 
 


