#16012 ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน เก็นติ้งไฮแลนด
เมอรไลออน บิน MH
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร ถํ้าบาตู จัตุรัสเมอรเดกา พระราชวังอีสตานาไนการา
มัสยิดเซลัท ดัตชสแควร ปากแมนํ้าสิงคโปร ยานไชนาทาวน วัดพระเขี้ยวแกว

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

2

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - เก็นติ้ง ไฮแลนด - วัดถํ้า บาตู เฟิ สทเวิลดพลาซา - กัวลาลัมเปอร - จาลันอาลอร

พระราชวังอีสตานา ไนการา - จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack) - ตึกปิ โตรนัส - ปุตราจา
ยา - มัสยิดมะละกา - ถนนคนเดิน Jonker Street









โรงแรม



Pudu
plaza
Hotel
Kuala
lumpur
หรือเทียบ
เทา



Eco
Tree
Malacca
หรือเทียบ
เทา

3

ดัชทสแควร - อาคารสตัดธิวท - ยะโฮรบารูห - หา งสรรพสินคา ซิตี้สแควร







The
Holmes
GP หรือ
เทียบเทา

4

สิงคโปร - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธวอลค - โรงละครเอสพลานาด - ยา นไชนา ทาวน - วัด
พระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออรชารด - ทา อากาศยานชางกี - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

23 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

30 เม.ย. 65 - 3 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿3,500

2 พ.ค. 65 - 5 พ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿3,500

4 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

7 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

14 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

21 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

3 มิ.ย. 65 - 6 มิ.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

11 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65

฿9,999

฿9,999

฿9,999

฿3,500

2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

25 ก.ค. 65 - 28 ก.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿3,500

30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65

฿10,999

฿10,999

฿10,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - เก็น
ติ้ง ไฮ แลนด - วัดถํ้าบาตู - เฟสทเวิลดพลาซา - กัวลาลัมเปอร
- จาลันอาลอร
เชา
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอร สายการบิน
มาเลเซียแอรไลน (MH) พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (บริการอาหารรอน และเครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
05.55 น. คณะออกเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH797
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
09.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ตรวจเช็คสัมภาระเป็ นที่เรียบรอย
จากนั ้นนํ าคณะเดินทางสู เก็นติ้ง ไฮแลนด (โปรดนํ าเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
ในระหวางการเดินทางนํ าทานแวะ ถํ้าบาตู นอกจากจะเป็ นสัญลักษณของรัฐสลังงอรและไดรับความนิ ยมในหมูนักทองเที่ยว
แลว ยังเป็ นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดวย ในแตละปี ผูมีใจศรัทธาและนั กทองเที่ยวหลายพันคนเดินทาง
มาที่นี่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางเทศกาลประจําปี ไทปูซัม
กอนขึ้นกระเชาใหทุกทานอิสระชอปปิ้ งสินคาแบรนดเนมมากมาย หลากหลายชนิ ด ที่พากันลดราคาเพื่อดึงดูดใจนั กชอปปิ้ ง
ทั้งหลายที่มาเยือน ณ OUTLET SHOPPING MALL Sky Way จากนั ้นนํ าทานเดินทางสูสถานี กระเชาไฟฟ า AWANA
Sky Way เพื่อนั่ งกระเชาขึ้นสู ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเชา 1 กระเชานั่ งไดไมเกิน 10 ทาน)
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
เพลิดเพลินไปกับ City Of Entertainment และชอปปิ้ งสินคานานาชนิ ดที่ First World Plaza และ ชอปปิ้ งมอลลที่เพิ่ง
เปิ ดใหมลาสุด SKY AVENUE แหลงรวมรานคาแบรนดเนมชื่อดังหลายๆ รานจากทั่วทุกมุมโลก เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับ
เครื่องเลนตาง ๆ ในบริเวณสวนสนุกในรม (ไมรวมคาบัต รสวนสนุก) หรือจะเขาคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิ ด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเลน
ที่ถ ูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค
คาสิโนสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูที่มีอายุมากกวา 21 ปี ขึ้นไป เทานั ้น สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรี
แตงกายสุภาพ
ตอจากนั ้นพาทุกทานลงจาก ยอดเขาเก็นติ้ง เพื่อเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร
นํ าทานเที่ยวยาน จาลันอาลอร (Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร อยูในยานบูกิต บิน
ตัง ที่นี่มีขายทั้งอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิ ด อาหารทะเล อาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumpur หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เก็นติ้ง ไฮแลนด
เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็ นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราที่ต ั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ที่นี่เป็ น
เสมือนนครที่ไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับนํ้ าทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัต ตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิ สท เวิลดพลาซา" ที่สามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกทั้งในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นั กทองเที่ยวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู เป็ นวัดฮินดูขนาดใหญที่อยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญต ั้งอยูต รงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า



บาย

เฟสทเวิลดพลาซา
ที่เฟิ สทเวิลด พลาซา” ประเทศมาเลเซีย คุณจะไดพบกับ ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซล
วอลคที่เฟิ สทเวิลดพลาซา บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด
รีสอรท" คือ นครแหงความบันเทิง ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัต ตาคาร รานกาแฟ
เครื่องเลนและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้ นขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออ
สการเสมือนกับคุณไดไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ อิสระทองเที่ยวที่ "เฟิ สท เวิลด
พลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวน
สนุกTheme Park ทั้งในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัต รสวนสนุก) หรือเลือก
เพลิดเพลิน กับเกมสการเสี่ยงโชค นานาชนิ ด อาทิ บัคคารา,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต ,สล็อต
แมชชีน นั บพันตูฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม.

กัวลาลัมเปอร
เป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็ นหนึ่ งในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝั่ งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝ ายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหมคือ ปูต ราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัต ริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝ ายนิ ต ิบัญญัต ิยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

จาลันอาลอร
ที่นี่เป็ นถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร อยูในยานบูกิต บินตัง
ที่นี่มีอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิ ด และมีทั้งอาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย



คํ่า



หมายเหตุ

 Pudu plaza Hotel Kuala lumpur หรือเทียบเทา
บริการอาหารรอน และเครื่องดื่มบนเครื่อง
คาสิโนสงวนสิทธิส
์ ําหรับผูที่มีอายุมากกวา 21 ปี ขึ้นไป เทานั ้น สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรี
แตงกายสุภาพ
อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2



กิจกรรม

พระราชวังอีสตานา ไนการา - จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union
Jack) - ตึกปโตรนัส - ปุตราจายา - มัสยิดมะละกา - ถนนคน
เดิน Jonker Street
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้นไปยัง พระราชวังแหงชาติ Istana Negara พรอมทหารมา
นํ าทานชม จัต ุรัสเมอรเดกา Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสระภาพจากการเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติ
ของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริงชาวมาเลเซียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ ยน
แจคของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็ นครั้งสุดทาย
จากนั ้นนํ าทุกทานถายภาพคูกับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิ โตรนั ส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไวเป็ นที่
ระลึก
จากนั ้นนํ าทานชอปปิ้ งเลือกซื้อ ช็อคโกแลต แทๆจากโรงงาน ช็อคโกแลตนั ้นนั บเป็ นสินคาของฝากชื่อดังของมาเลเซียที่นัก
ทองเที่ยวตางหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนํ ากลับไปฝากคนที่ทานรัก
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นนํ าคณะทานเดินทางสู เมืองใหมปุต ราจายา Putra Jaya เมืองศูนยกลางของหน วยงาน ราชการและโครงการนํ ารอง
ทางดาน ไอที ซึ่งไดแนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิ กส หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและกาวหน าอยางสมบูรณ
ที่สุด
นํ าทานเดินทางสู เมืองมะละกา
เดินทางไปยัง Malaka Straits Mosque มัสยิดเซลัท นั กทองเที่ยวมักเรียกวามัสยิดลอยนํ้ า ถูกสรางบนเกาะ Pulay ซึ่ง
เป็ นเกาะที่ทางรัฐบาลสรางถมที่ขึ้นมาใหเป็ นที่พักและตั้งสถานที่ทองเที่ยวใหมๆ ขึ้นมาในปี 2006 ไฮไลตของการไปเที่ยวมัสยิด
เซลัทคือการรอชมพระอาทิต ยลับขอบฟ าที่สวยงามมาก
ขอปฏิบัต ิเล็กน อยคือ ตองแตงตัวใหเหมาะสม ซึ่งสวนใหญผูชายจะไมคอยมีปัญหา แตถ าผูหญิงตองมีการคลุมผมดวยผาฮิ
ญาบดวย ซึ่งทางมัสยิดก็มีชุดไวใหนักทองเที่ยวไดเปลี่ยนกอนเขาไปในมัสยิด
จากนั ้นนํ าทานไปยัง ถนนคนเดินยองเกอร คือสวรรคสําหรับนั กสะสมของเกาและผูเชี่ยวชาญการตอรองราคา ที่ถ นนแหงนี้
คุณจะสามารถหาซื้องานศิลปะโบราณหรือของเกาที่มีอายุกวา 300 ปี รวมถึงสินคาน าสะสมมากมายที่มีประวัต ิและความเป็ นมาที่
แตกตางกัน จาลานฮังเยบัต ในอดีต รูจักกันในชื่อถนนยองเกอร เป็ นที่รูจักในหมูนักสะสมทั่วโลกวาเป็ นแหลงซื้อหาและตอรอง
ราคาวัต ถุโบราณที่ดีที่สุด
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
่
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 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

พระราชวังอีสตานา ไนการา
เป็ นพระราชวังแหงชาติ ที่เป็ นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรต วน
อากง พระราชวังแหงนี้ จะเป็ นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถ นนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงนี้ ต ั้งอยูบนพื้นที่กวา 100,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็ นเขตพระราชฐานนั บ
ตั้งแตนั้น

จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack)
เป็ นจัต ุรัสที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเปนเอกราชหลังจากที่ถ ูกอังกฤษปกรองมาอยาง
ยาวนาน ตัวจัต ุรัสเป็ นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ และเป็ นที่ต ั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็ นสถาปั ต ยกรรมอังกฤษอยาง
เห็นไดชัด ไมวาจะเป็ นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน

ตึกปโตรนัส
เป็ นอาคารสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ที่แวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิ โตรนั สมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟ า
(Skybridge) ที่นี่นับวาเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปุตราจายา
เป็ นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียที่เป็ นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุต ราจายาได
ชื่อวาเป็ นเมืองในสวนที่สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสน หของที่นี่คือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุต ราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

มัสยิดมะละกา
เป็ นมัสยิดที่ต ั้งอยูริมนํ้ าบนเกาะที่มนุษยสรางขึ้นในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย มีคา
กอสรางมัสยิดโดยประมาณที่ 10 ลานริงกิต เปิ ดครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ปี
2006 โดยผูปกครองสูงสุดของมาเลเซียตอนนั ้น คือ Tuanku Syed Sirajuddin Syed
Putra Jamalullail Syed ตัวมัสยิดมีลักษณะของสถาปั ต ยกรรมที่ผสมผสานระหวาง
ตะวันออกกลางและมลายู

ถนนคนเดิน Jonker Street
ซึ่งตั้งอยูบนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้ เป็ นแหลงสินคาเกาและของโบราณที่
มีช่ อ
ื เสียงรูจักไปทั่วโลก แมวาคุณไมใชผูช่ น
ื ชอบสินคาเกาโบราณ แตหามพลาดที่จะแวะมา
สัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแหงนี้ รานรวงตางๆ จะเริ่มคึกคักตั้งแตชวงเย็นและ
รานคาสวนใหญเปิ ดใหบริการจนถึงเที่ยงคืน



คํ่า
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ขอปฏิบัต ิที่มัสยิดเซลัทคือ ตองแตงตัวใหเหมาะสม ซึ่งสวนใหญผูชายจะไมคอยมีปัญหา แตถ าผูหญิงตองมีการคลุมผมดวย
ผาฮิญาบดวย ซึ่งทางมัสยิดก็มีชุดไวใหนักทองเที่ยวไดเปลี่ยนกอนเขาไปในมัสยิด

วันที่ 3


กิจกรรม

ดัชทสแควร - อาคารสตัดธิวท - ยะโฮรบารูห - หางสรรพสินคา
ซิตี้สแควร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญทางประวัต ิศาสตร เป็ นเมืองทาสําคัญที่มีการติดตอ คาขายหรือเป็ นเมืองเศรษฐกิจอีกที่หนึ่ ง
ของมาเลเซีย
จากนั ้นนํ าทาน ชมยานบานเกาแกสมัย BABA NYONYA
ชมดัต ชสแควร หรือจัต ุรัสแดง (Red Square) เนื่ องจากที่นี่เคยเป็ นศูนยกลางชุมชนดัต ชในสมัยที่เขามาปกครองมลายู
อาคารตางๆ ที่ลอมรอบจัต ุรัสเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัต ุรัสเป็ นลานนํ้ าพุแบบอังกฤษที่สรางถวายแดพระราชินี
วิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบๆ ลานนํ้ าพุคือ หอนาฬิกา โบสถคริสต (Christ Church) ศิลปกรรมดัต ชประยุกต
และชม อาคาร สตัดธิวท (Stadhuys) เป็ นอาคารดัต ชเกาแกที่สุดในมาเลเซีย ชมป อม A’Famosa ปั จจุบันคงเหลืออยูเพียง
ป อมเดียว ป อมนี้ ต ั้งอยูที่เชิงเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขาเป็ นที่ต ั้งของ โบสถเซ็นตปอล (St.Paul) ดานหน าโบสถมีรูปปั้ นของ
นั กบุญ Francis Xavier
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร Malacca Nyonya Restauran
นํ าทานเดินทางสูเมือง ยะโฮรบารูห
นํ าทานเที่ยวชม ชอปปปิ้ งสินคาแบรนดเนม City Square และบริเวณนี้ ยังมีสถานที่ชอปปิ้ ง Komtar รวมถึงรานเสื้อผา
Outlet ใหทุกทานเพลิดเพลินอยางจุใจ
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย
พักที่ The Holmes GP หรือเทียบเทา
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ดัชทสแควร
ยาน Dutch Square หรือ อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก ที่ต กแตงคลายกับ
ขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขวสวยงาม เต็มไปดวย โบราณสถานที่เป็ นรอง
รอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก ที่โคจรมาพบกัน และอยูรวมกันในดินแดน
แหงนี้ ดวย สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งพุทธ คริส อิสลาม เพราะ
รัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครองเพื่อการอยูรวมแบบสันติ โดยใหประชาชนไดมีเสรีใน
่

่

การใชชีวิต ในทิศทางที่แตกตางแตไมแตกแยกได อยางน าเลื่อมใสดวยการใหเกียรติกัน
และกัน บนสายสัมพันธทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละชนชาติ ซึ่งกลายเป็ นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย มาจนถึงปั จจุบันนี้

อาคารสตัดธิวท
เป็ นหนึ่ งในโครงสรางทางประวัต ิศาสตรที่สําคัญในมะละกา ตั้งอยูที่บริเวณจัต ุรัสดัชทส
แควร ถูกสรางขึ้นโดยชาวดัต ชในปี 1650 เป็ นสํานั กงานของผูวาราชการดัต ชและรองผูวา
ราชการดัต ชในยุคนั ้น ปั จจุบันเป็ นที่ต ั้งของพิพิธภัณฑประวัต ิศาสตรและชาติพันธุวิทยา
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑมีเครื่องแตงกายและสิ่งประดิษฐดั้งเดิมตลอดประวัต ิศาสตรของ
มะละกาซึ่งทําใหเป็ นพิพิธภัณฑชั้นนํ าของมะละกา



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ยะโฮรบารูห
เป็ นที่รูจักในชื่อยอวา เจบี เป็ นเมืองเอกของรัฐยะโฮร ทั้งเป็ นเมืองใหญอันดับที่สองของ
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของแผนดินยูเรเชีย ยะ
โฮรบาหรูมีประชากราว 1.4 ลานคน และอาจมีมากกวาสองลานคนหากนั บรวมกับ
ปริมณฑล ถือวามากเป็ นอันดับสองของประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร และภูมิภาคหุบเขา
กลัง ยะโฮรบาหรูเยังเป็ นเมืองสําคัญทางอุต สาหกรรมที่ใหญที่สุดทางใตของมาเลเซียดวย

หางสรรพสินคาซิตี้สแควร
เป็ นหางสรรพสินคาที่อยูบริเวณซิต ี้สแควรของเมืองยะโฮบารูห ภายในเป็ นศูนยรวมของ
รานสินคาแบรนดเนม นอกจากนี้ ยังมีศูนยรวมความบันเทิงตางๆ ที่รวมถึงโรงภาพยนตร
และยังมีรานอาหารมากมายที่รอใหบริการนั กทองเที่ยวสายชอปและสายชิลลทุกคน



คํ่า
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 The Holmes GP หรือเทียบเทา

สิงคโปร - เมอรไลออน - ถนนอลิซาเบธวอลค - โรงละครเอส
พลานาด - ไชนาทาวน - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ถนนออร
ชารด - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทุกทานเดินทางเขาสู ประเทศสิงคโปร
หลังจากผานพิธีศุลกากรตรวจคนเขาเมืองนํ าทานชม ปากแมนํ้าสิงคโปร ซึ่งลอมรอบไปดวย ทําเนี ยบรัฐบาลศาลฎีกาและ
ศาลาวาการเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอลค ใหทานไดถ ายรูปคูกับสัญลักษณของประเทศสิงคโปร เมอรไลออน สัต วในตํานานที่มีหัวคลายสิงโต
โดยมีลําตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจน โรงละครเอสพานาด ที่มีลักษณะการกอสรางเหมือนทุเรียนขนาดยักษ ที่สรางขึ้นเพื่อ
เป็ นสถานที่จัดงานขนาดใหญๆ มากมาย และตึกระฟ าอีกมากมายที่เป็ นสัญลักษณถ ึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยางมากของ
สิงคโปร
จากนั ้นนํ าทุกทานเดินทางสู ยานไชน าทาวน
้

้

่

่

้

ชม วัดพระเขี้ยวแกว(Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพื่อเป็ น ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจาวัด
พระพุทธศาสนาแหงนี้ สรางสถาปั ต ยกรรมสมัยราชวงศถ ัง วางศิลาฤกษเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2005 คาใชจายในการกอสราง
ทั้งหมดราว 62 ลานเหรียญสิงคโปร (ประมาณ 1,500 ลานบาท) ชั้นลางเป็ นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็ น
พิพิธภัณฑและหองหนั งสือ ชั้น4 เป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ) ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม และใกล
กันก็เป็ น วัดแขก ซึ่งมี ศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
ทานสามารถเลือกซื้อ Option เสริมตางๆ
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร Universal Studio Singapore สวนสนุกที่เปิ ดสาขาไมทั่วโลกโดยเปิ ดแหงแรกที่
สหรัฐอเมริกาและไดทยอยเปิ ดตามประเทศตางๆรวมถึงสิงคโปรดวยภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเลนและโชวต างๆที่มาในธีมของ
ภาพยนตรแอนิ เมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เชน ทรานสฟอรมเมอร Transformers, จูลาสสิคปารค Jurassic Park,,มาดากั
สกาMadagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่นๆ
ผูใหญทานละ 81 SGD / เด็กทานละ 61 SGD ไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซื้อบัต รโปรดแจงลวงหน า 7 วันกอนเดิน
ทาง
Gardens By the Bay 2 Dome เป็ นสวนพฤกษาศาสตรขนาดใหญของสิงคโปรในยาน Marina Bay เป็ นหนึ่ งในสถาน
ที่ทองเที่ยวยอดนิ ยมของสิงคโปรในเวลานี้ สวนแหงนี้ มีความโดดเดนหลายอยางไมวาจะเป็ นรูปแบบสถาปั ต ยกรรมพันธไมนาๆ
ชนิ ดจากทั่วทุกมุมโลก
ผูใหญทานละ 28 SGD/ เด็กทานละ 15 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซื้อบัต รโปรดแจงลวงหน า 7 วันกอน
เดินทาง
S.E.A Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑสัต วนํ้าที่ใหญที่สุดในโลกกับ Marne Life Park จัดลําดับใหเป็ นอควาเรียมใหญที่สุดใน
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ถูกออกแบบใหเป็ นอุโมงคใตนํ้า สามารถบรรจุนํ้าเค็มไดกวา 45 ลานลิต ร รวมสัต วทะเลกวา 800 สาย
พันธ รวบรวมสัต วนํ้ากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือภายในไดจําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ทั่ว
โลก
ผูใหญทานละ 41 SGD/ เด็กทานละ 30 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซื้อบัต รโปรดแจงลวงหน า 7 วันกอน
เดินทาง
หัวหน าทัวรจะมีการนั ดหมายเวลา ขอใหทุกทานกรุณาตรงเวลาเพื่อประโยชน ของสมาชิกสวนรวม ในกรณีที่ทานสมาชิกมา
หลังเวลานั ดหมายหัวหน าทัวรจะใชวิจารณญาณในการ เดินทางนํ าคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน
อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเที่ยว
บาย
นํ าทานชอปปิ ๊งเลือกซื้อสินคาตางๆ ที่ ออรชารดโรด สวรรคของนั กชอปทุกคน ถนนออรชารด ถนนสาย ชอปปิ้ งที่มีช่ อ
ื เสียง
ที่สุดของเอเชีย และมีรานเสื้อผาแฟชั่นยอดนิ ยมรานขายสินคาเฉพาะทางและผลิต ภัณฑที่ต อบสนองไลฟสไตลอ่ น
ื ๆ อีกมาก
คํ่า
ไดเวลาอันสมควรนํ าทานเดินทางสู สนามบินชางงี ใหทานไดสัมผัสความอลังการกลางเทอรมินอลใหมของ Jewel Changi
Airport ที่เนรมิต นํ้ าตกยักษสูงกวา 40 เมตรกลางสนามบิน สวยงามดวยสถาปั ต ยกรรมสัญลักษณรูปทรงโดมขนาดใหญ และ
สวนสีเขียวสไตลทรอปิ คอลสุดตื่นตาตื่นใจ
19.30 น. คณะออกเดินทางกลับสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่
MH616
20.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร
22.00 น. ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH796 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สิงคโปร
ประเทศสิงคโปร มีช่ อ
ื อยางเป็ นทางการวา สาธารณรัฐสิงคโปร เป็ นนครรัฐสมัยใหมและ
ประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ตั้งอยูนอกปลายทิศใตของ
คาบสมุทรมลายูและอยูเหนื อเสนศูนยสูต ร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบ
ดวยเกาะหลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ซึ่งมักเรียกวาเกาะสิงคโปรในภาษาอังกฤษ และ
เกาะอูจง (Pulau Ujong) ในภาษามลายู และเกาะที่เล็กกวามากอีกกวา 60 เกาะ ประเทศ
สิงคโปรแยกจากคาบสมุทรมลายูโดยชองแคบยะฮอรทางทิศเหนื อ และจากหมูเกาะเรียว

ของประเทศอินโดนี เซียโดยชองแคบสิงคโปรทางทิศใต ประเทศมีลักษณะแบบเมืองอยาง
สูง และคงเหลือพืชพรรณดั้งเดิมเล็กน อย ดินแดนของประเทศขยายอยางตอเนื่ องโดยการ
แปรสภาพที่ดิน

เมอรไลออน
เป็ นสิงโตทะเลที่ถ ือเป็ นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็ นสิงโต ลําตัว
เป็ นปลา ยืนอยูบนยอดคลื่น แรกเริ่มเป็ นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝ าย
ของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัต วนํ้าแวนคลีฟ

ถนนอลิซาเบธวอลค
เป็ นจุดชมวิวริมแมนํ้าสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร มีอายุกวา 30 ปี มีหัวเป็ นสิงโตและลําตัวเป็ นปลากําลังโตคลื่นหันหน า
ออกทางอาวมารินา ซึ่งมีทัศนี ยภาพที่สวยงาม

โรงละครเอสพลานาด
เป็ นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิ ยมที่สุดในโลกแหงหนึ่ งของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพื่อใหเป็ นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีต และปั จจุบัน

ยานไชนาทาวน
เมืองไชน าทาวน ของสิงคโปรกอตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดินทางเขามาที่
สิงคโปร และตอมาไดมีการเปิ ด Chinatown อยางเป็ นทางการในปี 1828 จนถึงปั จจุบัน
เป็ นอีกสถานที่หนึ่ งในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควรพลาด ที่นี่จะมีรานคาขายสินคา
ประเภทตาง ๆ วางขายอยูริมถนนสองขางทาง มีถ นนอาหาร และสถานที่สําคัญๆ ทาง
ประวัต ิศาสตรอีกมากมายหลายแหง

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร
เป็ นวัดและพิพิธภัณฑที่วาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิต วิญญาณที่ผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิ กายหินยานและมหายาน จัดเป็ นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ที่นาประทับใจ



บาย

ถนนออรชารด
เป็ นถนนที่ถ ือเป็ นสวรรคของนั กช็อป เนื่ องดวยตลอดเสนทางเป็ นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็ นที่ต ั้งของบรรดาตึกสูงระฟ า ที่มีรานคาแบรนดดังๆ จากทั่ว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ที่เพิ่งถูก
ผลิต ออกมาขายมักจะตองถูกนํ ามาตั้งขายกันที่นี่กอนเป็ นที่แรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั ้น
สองฝั่ งของถนนออรชารดยังเป็ นที่ต ั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง

ทาอากาศยานชางกี
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูในเขตชางงี เป็ นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน , สิงคโปรแอรไลน คารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ต สตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงนี้ รองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพิ่มมากขึ้น 8% จากปี งบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาตินี้เคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็ นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก



คํ่า

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน าอันเนื่ องจากสาเหตุต างๆ
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนั ดหยุดงาน,
การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํ าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัต ิเหตุจากความประมาทของนั กทองเที่ยวเอง
- เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด
- รายการทองเที่ยวนี้ เป็ นเพียงขอเสนอที่ต องไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง
ประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
- การจัดการเรื่องหองพัก เป็ นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได
โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดต ามความประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได
- มัคคุเทศก หัวหน าทัวร พนั กงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั ้น
- ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่ องจากเป็ นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็ นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เนื่ องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถ ูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ น
ื ๆ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานํ าหน าชื่อ เลขที่หนั งสือเดินทาง
และอื่นๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหน าหนั งสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนั กทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนั ดหยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป วย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นตน
- ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั ้นแตกตางกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมที่สุด

การชําระเงิน
- กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิใ์ นการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอน
ออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั ้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัต โนมัต ิทานจะโดนยึดมัดจําโดยที่ทานจะไมสามารถเรียก
รองใดๆ คืนได อันเนื่ องมาจากบริษัทฯ จําเป็ นที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหน านั ้นแลว หาก
ทานสํารองที่นั่งน อยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสารสําหรับการ
เดินทางใหพรอม เชน หน าพาสปอรต เพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติมตางๆ ใหแกพนั กงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวา
จะบางสวนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดนี้ แลว
- การชําระเงินเขามานั ้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะ
ไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็ นจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางน อยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้ ทั้งนั ้นใหเป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีนํ้ามัน (ยกเวนหากมี การประกาศปรับขึ้นจาก
ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากทานภายหลัง) และเนื่ องจากเป็ นตั๋ว กรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้
เป็ นไปตามเงื่อนของสายการบิน
- นํ้ าหนั กกระเป า โหลดใตทองเครื่องทานละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม
- คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบุ
- โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) อนึ่ ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั ้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดิน
ทางมีความประสงคที่จะทราบกรุณาติดตอพนั กงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ
เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหน าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนั ดหมายการเดินทาง แตหากมีการ
แกไขจากใบเดินทางอีกนั ้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแน นอน
่

่

- คาธรรมเนี ยมเขาชมสถานที่ต างๆ ตามรายการที่ระบุ
- คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ
- คามัคคุเทศน หรือหัวหน าทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)
- คาเบี้ยประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
- คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนั งสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด
- คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ
- คาธรรมเนี ยมการยื่นขอวีซา
- คานํ้ าหนั กกระเป าที่เกินกวาที่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน
- คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
- คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศน ทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหน าทัวรแลวแต
ความพึงพอใจของทาน
- คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
- หนั งสือเดินทาง (Passport) ของทานตองมีอายุไมนอยกวา 7 เดือน
- สําคัญมาก กรุณานํ าหนั งสือเดินทาง (Passport) มาในวันเดินทาง ทางบริษัท ไมสามารถรับผิดชอบ ในกรณีที่ทานลืมนํ า
หนั งสือเดินทางมา หรือนํ าหนั งสือเดินทางมาผิดเลม

หมายเหตุ
- ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนี ยม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให)ทานละ
1,500 บาท/ทริป/ทาน ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหน าทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน
- ราคาเด็กทารกอายุต ํ่ากวา 2 ปี 5,500 บาท
- ไมมีราคาเด็ก เนื่ องจากเป็ นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ
- ขอสงวนสิทธิเ์ ปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง แตคงรักษามาตรฐานการบริการและ
ผลประโยชน ผูเดินทางเป็ นสําคัญ
- รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปลี่ยนหรืองดไปบางรายการไดต ามความเหมาะสม โดยมิต องแจงใหทราบลวงหน า อันเนื่ องมาจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุวิสุดวิสัยตาง ๆ ทั้งนี้ จะคํานึ งถึง
ความปลอดภัย ความเป็ นไปไดและผลประโยชน ของผูเดินทางจะไมฟองรองใด ๆ อันเนื องมาจากไดรับทราบเงื่อนไขกอนการเดินทาง
แลว
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ ริ่มและจบการใหบริการที่สนามบินตนทางขาไปเทานั ้น
- กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศและจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ เพื่อใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบิน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเนื่ องจากเป็ นคาใชจายนอกเหนื อจากโปรแกรม
- ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน หากมี
ผูเดินทางไมถ ึงที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพิ่มคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลท
บินภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหน ากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั ้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก
เดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากมีผูเดินทางน อยกวา 15 ทาน ซึ่งทําให
กรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหน าอยางน อย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทาง
ได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ น
ื ใหทานหากทานตองการ
- หากทานมีความจําเป็ นจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อ
ยืนยันกับทางเจาหน าที่กอนทําการจองและขอแนะนํ าใหทานซื้อตั๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อันเนื่ อง
มาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็ นการยกเลิกเที่ยวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน
ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนื อการความคุมของทางสายการบิน หรือจะ
เป็ นเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็ นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั ้นเหตุผลเหลานี้ อยูเหนื อการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวน
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สิทธิท
์ ี่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไม
มั่นใจกรุณาสอบถามพนั กงานขายโดยตรง
- หากกรุปคอมเฟิ รมเดินทางแลวนั ้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ต าม อันเนื่ องมา
จาก การคอนเฟิ รมของกรุปนั ้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพิ่มเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม
์ ิอนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคา
ใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร
- กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางน อย 7 วันกอนการเดินทาง มิ
ฉะนั ้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหน าได เนื่ องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั ้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหน า และบาง
สายการบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายทั้งทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหน าที่ได
โดยตรงกอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มีโรค
ประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด
- ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็ นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ต าม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ต าม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั ้นเป็ นสิทธิข์ องเจาหน าที่ของรัฐของประ
เทศนั ้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหน าทัวร ไมมีสิทธิท
์ ี่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็ นของเจาหน าที่ทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที่ทําธุรกิจเพื่อการทองเที่ยว
เทานั ้น ไมสนั บสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนั งสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหน าแสตมป ไมนอยกวา 5 หน ากระดาษ
- หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอื่น ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ได
ทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะสละสิทธิแ์ ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดต ามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินกอนการเดินทาง)

