
#16016 ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร 4 วัน 3 คืน เก็นติ้งไฮแลนด
ดัตชสแควร เมอรไลออน บิน MH
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร ถํ้าบาตู มัสยิดเซลัท พระราชวังอีสตานาไนการา มัสยิด
มะละกา ชมอลิซาเบธวอลค วัดพระเขี้ยวแกว



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union
Jack) - ตึกปิโตรนัส - เก็นต้ิง ไฮแลนด - เฟิสทเวิลดพลาซา   

First
World
Hotel
Genting
หรือเทียบ
เทา

2 วัดถ้ําบาตู - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ปุตราจายา - โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโก
แลต) มาเลเซีย - มะละกา - มัสยิดมะละกา - ดัชทสแควร - อาคารสตัดธิวท - A’Famosa
หรือ Porta De Santiago - โบสถเซ็นปอล - ถนนคนเดิน Jonker Street

  

Eco Tree
Melaka
Hotel หรือ
เทียบเทา

3 ยะโฮรบารูห - ถนนอลิซาเบธวอลค - เมอรไลออน - โรงละครเอสพลานาด - ยานไชนาทาวน
- วัดพระเข้ียวแกวสิงคโปร - ยาน Clarke Quay - โชว Wonder Full Light - มารีนา เบย
แซนด

  

Hotel
Chancellor
Singapore
หรือเทียบ
เทา

4 อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม - ถนนออรชารด - ทาอากาศยานชางกี - ทา
อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

16 เม.ย. 65 - 19 เม.ย.
65

฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

23 เม.ย. 65 - 26 เม.ย.
65

฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

4 พ.ค. 65 - 7 พ.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

7 พ.ค. 65 - 10 พ.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

14 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

21 พ.ค. 65 - 24 พ.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

11 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

18 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

25 มิ.ย. 65 - 28 มิ.ย. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

2 ก.ค. 65 - 5 ก.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

9 ก.ค. 65 - 12 ก.ค. 65 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿4,500

16 ก.ค. 65 - 19 ก.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500

23 ก.ค. 65 - 26 ก.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500



30 ก.ค. 65 - 2 ส.ค. 65 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร -
จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack) - ตึกปโตรนัส - เก็นติ้ง
ไฮ แลนด - เฟสทเวิลดพลาซา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.00 น. นําทานคณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการ
บินมาเลเซียแอรไลน (MH) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครื่องด่ืม
บนเครื่อง)

06.00 น. นําทานคณะออกเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดย สารการบินมาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี
MH797 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

09.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง ตรวจเช็คสัมภาระเป็นท่ีเรียบรอย

นําทานชม จัตุรัสเมอรเดกา Dataran Merdeka สถานท่ีประกาศอิสรภาพจากการเป็น เมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติ
ของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเซียจะมาชุมชนเพ่ือเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงท่ีสูง 100 เมตร ซ่ึงธงยู
เน่ียนแจคของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็นครั้งสุดทาย ณ เวลาเท่ียงคืนของวันท่ี 31 สิงหาคม 1957 และแทนท่ีดวยธงชาติ
มาเลเซีย ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด

นําทุกทานถายภาพคูกับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ท่ีมีความสูง 452 เมตร ไวเป็นท่ีระลึก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะเดินทางสู เก็นติ้ง ไฮแลนด (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)

จากนั้นเราพาทุกทานเดินทางตอ เก็นติ้งไฮแลนด กอนขึ้นกระเชาอิสระใหทานชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย หลาก
หลายชนิด ท่ีพากันลดราคาเพ่ือดึงดูดใจนักชอปป้ิงท้ังหลายท่ีมาเยือน ณ OUTLET SHOPPING MALSky Way

นําทานเดินทางสู สถานีกระเชาไฟฟา AWANA Sky Way เพ่ือน่ังกระเชาขึ้นสู ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเชา 1 กระเชาน่ังไดไม
เกิน 10 ทาน)

อิสระเพลิดเพลินไปกับ Cith Of Entertainment และชอปป้ิงสินคานานาชนิดท่ี First World Plaza และ ชอปป้ิงมอลลท่ี
เพ่ิงเปิดใหมลาสุด SKY AVENUE แหลงรวมรานคาแบรนดเนมชื่อดังหลายๆ รานจากท่ัวทุกมุมโลก เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลิน
กับเครื่องเลนตาง ๆ ในบริเวณสวนสนุกในรม (ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)

คาสิโนสงวนสิทธิส์ําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 21 ปีขึ้นไป เทานั้น สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรี
แตงกายสุภาพ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

พักท่ี First World Hotel Genting หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



 หมายเหตุ บริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง

ไมรวมคาบัตรสวนสนุก

*** คาสิโนสงวนสิทธิส์ําหรับผูท่ีมีอายุมากกวา 21 ปีขึ้นไป เทานั้น สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรี
แตงกายสุภาพ ***

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack)

ตึกปโตรนัส

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นจัตุรัสท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองความเปนเอกราชหลังจากท่ีถูกอังกฤษปกรองมาอยาง
ยาวนาน ตัวจัตุรัสเป็นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ และเป็นท่ีตั้งของเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก
Union Jack ท่ีสูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆน้ี ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอยาง
เห็นไดชัด ไมวาจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ท่ีทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพ่ือเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ท่ีแวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิโตรนัสมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟา
(Skybridge) ท่ีน่ีนับวาเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดของโลก

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เก็นต้ิง ไฮแลนด

เฟสทเวิลดพลาซา

 บาย

เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราท่ีตั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ท่ีน่ีเป็น
เสมือนนครท่ีไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิสท เวิลดพลาซา" ท่ีสามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกท้ังในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นักทองเท่ียวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

ท่ีเฟิสทเวิลด พลาซา” ประเทศมาเลเซีย คุณจะไดพบกับ ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซล
วอลคท่ีเฟิสทเวิลดพลาซา บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด
รีสอรท" คือ นครแหงความบันเทิง ซ่ึงพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร รานกาแฟ
เครื่องเลนและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออ
สการเสมือนกับคุณไดไปเยือน ณ สถานท่ีนั้นจริง ๆ อิสระทองเท่ียวท่ี "เฟิสท เวิลด
พลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวน
สนุกTheme Park ท้ังในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก) หรือเลือก
เพลิดเพลิน กับเกมสการเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคารา,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อต
แมชชีน นับพันตูฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม.

 คํ่า  First World Hotel Genting หรือเทียบเทา



วันท่ี 2 วัดถ้ําบาตู - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ปุตราจายา - โร
งงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - มะละกา - มัสยิด
มะละกา - ดัชทสแควร - อาคารสตัดธิวท - A’Famosa หรือ
Porta De Santiago - โบสถเซ็นปอล - ถนนคนเดิน Jonker
Street

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานแวะ ถํ้าบาตู ใหทานไดแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ดานหนาปากทาง
ขึ้นบันไดไปยังถํ้า ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูง พรอมเลือกซ้ือสินคาทองถิ่นขึ้นชื่อของประเทศมาเลเซีย

นําทุกทานชม พระราชวังแหงชาติ Istana Negara พรอมทหารมาและทหารราบประพระองค

นําคณะทานเดินทางสู เมืองใหมปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนยกลางของหนวยงาน ราชการและโครงการนํารองทางดาน
ไอที ซ่ึงไดแนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรอนิกส หรือ E-Government นครท่ีมีความทันสมัยและกาวหนาอยางสมบูรณท่ีสุด
ภายในศตวรรษท่ี 21 น้ี ศูนยกลางแหงความดึงดูดใจ ไดแก เปอรดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยูตรงจุดท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึง
สามารถมองลงมาเห็นบริเวณดานลางท้ังหมด Perdana Putra complex

นําทานชอปป้ิงท่ี โรงงานช็อคโกแลต แลตนั้นนับเป็นสินคาของฝากชื่อดังของมาเลเซียท่ีนักทองเท่ียวตางหาซ้ือเพ่ือล้ิมลอง
และนํากลับไปฝากคนท่ีทานรัก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะทานเดินทางสู เมืองมะละกา นําทานเท่ียวชมสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เป็นเมืองทาสําคัญท่ีมีการติดตอ
คาขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกิจอีกท่ีหน่ึงของมาเลเซีย เดินทางไปยัง Malaka Straits Mosque มัสยิดเซลัท นักทองเท่ียวมัก
เรียกวามัสยิดลอยน้ํา ถูกสรางบนเกาะ Pulay ซ่ึงเป็นเกาะท่ีทางรัฐบาลสรางถมท่ีขึ้นมาใหเป็นท่ีพักและตั้งสถานท่ีทองเท่ียว
ใหมๆ ขึ้นมาในปี 2006 ไฮไลตของการไปเท่ียวมัสยิดเซลัทคือการรอชมพระอาทิตยลับขอบฟาท่ีสวยงามมาก

จากนั้นชมยาน บานเกาแกสมัย BABA NYONYA ชม ดัตชสแควร หรือจัตุรัสแดง (Red Square) เน่ืองจากท่ีน่ีเคยเป็น
ศูนยกลางชุมชนดัตชในสมัยท่ีเขามาปกครองมลายู อาคารตางๆ ท่ีลอมรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตุรัส
เป็นลานน้ําพุแบบอังกฤษท่ีสรางถวายแดพระราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904

นําทานสู หอนาฬิกา โบสถคริสต (Christ Church) ศิลปกรรมดัตชประยุกต และอาคารสตัดธิวท (Stadhuys) เป็นอาคาร
ดัตชเกาแกท่ีสุดในมาเลเซีย ชมปอม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลืออยูเพียงปอมเดียว ปอมน้ีตั้งอยูท่ีเชิงเขาเล็ก ๆ ซ่ึงบนยอดเขา
เป็นท่ีตั้งของโบสถเซ็นตปอล (St.Paul) ดานหนาโบสถมีรูปป้ันของนักบุญ Francis Xavier

นําทานไปยัง ถนนคนเดินยองเกอร คือสวรรคสําหรับนักสะสมของเกาและผูเชี่ยวชาญการตอรองราคา ท่ีถนนแหงน้ี คุณจะ
สามารถหาซ้ืองานศิลปะโบราณหรือของเกาท่ีมีอายุกวา 300 ปี รวมถึงสินคานาสะสมมากมายท่ีมีประวัติและความเป็นมาท่ีแตก
ตางกัน จาลานฮังเยบัต ในอดีตรูจักกันในชื่อถนนยองเกอร เป็นท่ีรูจักในหมูนักสะสมท่ัวโลกวาเป็นแหลงซ้ือหาและตอรองราคา
วัตถุโบราณท่ีดีท่ีสุด ปัจจุบันบนถนนเสนน้ีมีรานขายเครื่องด่ืมกาแฟ

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

พักท่ี Eco Tree Melaka Hotel หรือเทียบเทา



วัดถํ้าบาตู

พระราชวังอีสตานา ไนการา

ปุตราจายา

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดถํ้าบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญท่ีอยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญตั้งอยูตรงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

เป็นพระราชวังแหงชาติ ท่ีเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับ
ตั้งแตนั้น

เป็นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียท่ีเป็นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุตราจายาได
ชื่อวาเป็นเมืองในสวนท่ีสวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของท่ีน่ีคือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็นของฝากขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวควรจะซ้ือติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

มะละกา

มัสยิดมะละกา

 บาย

เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตรมะละกา เป็น สถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร เป็น
เมืองทาสําคัญท่ี มีการติดตอคาขายหรือเป็นเมือง เศรษฐกิจจนไดรับฉายาวา Golden
Age หรือ ขวาน ทอง เป็นตนเหตุตอการเปล่ียนแปลง ประวัติศาสตรของมาเลเซียอยู
หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาติยุโรปอยูหลายแหง และ
เป็นแหลงทองเท่ียวสําคัญของมาเลเซีย

เป็นมัสยิดท่ีตั้งอยูริมน้ําบนเกาะท่ีมนุษยสรางขึ้นในเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย มีคา
กอสรางมัสยิดโดยประมาณท่ี 10 ลานริงกิต เปิดครั้งแรกเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน ปี
2006 โดยผูปกครองสูงสุดของมาเลเซียตอนนั้น คือ Tuanku Syed Sirajuddin Syed
Putra Jamalullail Syed ตัวมัสยิดมีลักษณะของสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวาง
ตะวันออกกลางและมลายู



วันท่ี 3

 หมายเหตุ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ดัชทสแควร

อาคารสตัดธิวท

A’Famosa หรือ Porta De Santiago

โบสถเซ็นปอล

ถนนคนเดิน Jonker Street

ยาน Dutch Square หรือ อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก ท่ีตกแตงคลายกับ
ขบวนรถบุปผาชาติท่ีสวยงามท่ีว่ิงกันขวักไขวสวยงาม เต็มไปดวย โบราณสถานท่ีเป็นรอง
รอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก ท่ีโคจรมาพบกัน และอยูรวมกันในดินแดน
แหงน้ีดวย สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ท้ังพุทธ คริส อิสลาม เพราะ
รัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครองเพ่ือการอยูรวมแบบสันติ โดยใหประชาชนไดมีเสรีใน
การใชชีวิตในทิศทางท่ีแตกตางแตไมแตกแยกได อยางนาเล่ือมใสดวยการใหเกียรติกัน
และกัน บนสายสัมพันธทางวัฒนธรรมด้ังเดิมของแตละชนชาติ ซ่ึงกลายเป็นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย มาจนถึงปัจจุบันน้ี

เป็นหน่ึงในโครงสรางทางประวัติศาสตรท่ีสําคัญในมะละกา ตั้งอยูท่ีบริเวณจัตุรัสดัชทส
แควร ถูกสรางขึ้นโดยชาวดัตชในปี 1650 เป็นสํานักงานของผูวาราชการดัตชและรองผูวา
ราชการดัตชในยุคนั้น ปัจจุบันเป็นท่ีตั้งของพิพิธภัณฑประวัติศาสตรและชาติพันธุวิทยา
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑมีเครื่องแตงกายและสิ่งประดิษฐด้ังเดิมตลอดประวัติศาสตรของ
มะละกาซ่ึงทําใหเป็นพิพิธภัณฑชั้นนําของมะละกา

ปอมปราการเอฟาโมซา ในอดีตมะละกาเป็นศูนยกลางการรบของประเทศมหาอํานาจและ
ถูกโจมตีอยูเสมอ ปอมปราการอาฟาโมซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตรสําคัญของโปรตุเกสในการ
รักษาฐานอํานาจของตนเองในฐานะประเทศเจาอาณานิคมในตะวันออกไกล ภายในปอม
ประกอบดวยสวนท่ีพักอาศัย หองเสบียง ปราสาท หองประชุมสําหรับสภาโปรตุเกส และ
โบสถอีกหาหลัง ชาวดัตชโจมตีปอมปราการแหงน้ียาวนานถึง 7 เดือน จนเกือบจะทําลาย
ปอมปราการแหงน้ีไปหมดสิ้น ปัจจุบัน สิ่งท่ีหลงเหลืออยูมีเพียงประตูทางเขาดานหนาและ
โบสถบนเนินเขาเทานั้น

โบสถแหงน้ีสรางขึ้นโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใชชื่อโบสถวา Duarte Coelho ในปี
1521 ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถท่ีใหญท่ีสุดในเมือง เมื่อครั้งท่ีพวกดัตช เขายึดครองได
เปล่ียนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี 1753 ไดมี
การยกเลิกการใชงานโบสถ และชาวดัตชเปล่ียนท่ีน่ีใหเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ
โดยท่ีน่ีเคยเป็นสถานท่ีฝ่ังศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจากนั้นไดมี
การเคล่ือนยายสวนท่ีเหลืออยูไปยังเมืองโกอา ท่ีบริเวณโบสถบนยอดของเนิน เป็นสถาน
ท่ีชมวิวอันนาตื่นตา และหลุมฝ่ังศพแบบดัตชท่ีสวยงาม สามารถพบเห็นไดภายในโบสถ

ซ่ึงตั้งอยูบนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายน้ีเป็นแหลงสินคาเกาและของโบราณท่ี
มีชื่อเสียงรูจักไปท่ัวโลก แมวาคุณไมใชผูชื่นชอบสินคาเกาโบราณ แตหามพลาดท่ีจะแวะมา
สัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแหงน้ี รานรวงตางๆ จะเริ่มคึกคักตั้งแตชวงเย็นและ
รานคาสวนใหญเปิดใหบริการจนถึงเท่ียงคืน

 คํ่า  Eco Tree Melaka Hotel หรือเทียบเทา



ยะโฮบารูห - ถนนอลิซาเบธวอลค - เมอรไลออน - โรงละครเอส
พลานาด - ไชนาทาวน - วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร - ยาน
Clarke Quay - โชว Wonder Full Light - มารีนา เบย แซนด

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู ยะโฮรบารูหประตูสู ประเทศสิงคโปร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท่ี ยะโฮรบารูห

นําทานเดินทางเขาสู ประเทศสิงคโปร หลังจากผานพิธีศุลกากรตรวจคนเขาเมือง นําทานซิตี้ทัวรสิงคโปรชมปากแมน้ํา
สิงคโปร ซ่ึงลอมรอบไปดวย ทําเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง ชมถนนอลิซาเบธวอลค ใหทานไดถายรูปคูกับ
สัญลักษณของประเทศสิงคโปร

นําทานเดินทางสู เมอรไลออน สัตวในตํานานท่ีมีหัวคลายสิงโต โดยมีลําตัวและหางเหมือนปลา ตลอดจนโรงละครเอสพานาด
ท่ีมีลักษณะการกอสรางเหมือนทุเรียนขนาดยักษ ท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นสถานท่ีจัดงานขนาดใหญๆ มากมาย และตึกระฟาอีก
มากมายท่ีเป็นสัญลักษณถึงความเจริญทางเศรษฐกิจอยางมากของสิงคโปร

นําทุกทานเดินทางสู ยานไชนาทาวน ชม วัดพระเขี้ยวแกว (Buddha Tooth Relic Temple) สรางขึ้นเพ่ือเป็น ท่ี
ประดิษฐานพระเขี้ยวแกวของพระพุทธเจา วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง สถาปัตยกรรม สมัยราชวงศถัง วางศิลาฤกษ เมื่อวัน
ท่ี 1มีนาคม 2005 คาใชจายในการ กอสรางท้ังหมดราว 62 ลานเหรียญ สิงคโปร (ประมาณ 1500 ลานบาท) ชั้นลางเป็นหองโถง
ใหญใชประกอบศาสนพิธี ชั้น 2-3 เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ ชั้น 4 เป็นท่ีประดิษฐานพระเขี้ยวแกว (หามถายภาพ)

จากนั้นพาทุกทานอิสระชม แสงสียาน Clarke Quay ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ปี ใน
ฐานะท่ีเป็นทาเทียบเรือเกาแก ทุกวันน้ี “คลารกคีย” ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนท่ี ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน
โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลงบันเทิงท่ีตอนรับ นักทองเท่ียวท้ังกลางวันและกลางคืน

เลือกซ้ือ Option ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญทานละ 25 SGD/ เด็กทานละ 15 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือ
บัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง

อิสระชมการแสดง โชวแสง สี เสียงและน้ํา ท่ีใหญท่ีสุดใน South East Asia กับการแสดงท่ีมีชื่อวา Spectra Show ท่ี
Marina Bay Sands เป็นลานท่ีน่ังหันหนาออกทางอาว Marina

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ในกรณีท่ีการแสดงน้ําพุ ยกเลิกเราจะพาทุกทานไปชมยานบูกิสและละแวกไกลเคียง
ยานกัมปง กีลาม (Kampong Glam) เป็นยานท่ี เป็นแหลงท่ีอยูของชาวอาหรับและชาวมลายูท่ีนับถือศาสนาอิสลาม มีราน

คาตางๆสไตลอาหรับและมัสยิดท่ีสวยมากท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศสิงคโปร เป็นอีกยานหน่ึงท่ีนาสนใจมีแหลงทองเท่ียวหลาก
หลายแบบ ท้ังประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ไลฟสไตล และแหลงชอปป้ิงหลายสไตลมีสินคาหลากหลายแบบ
เดินทางมาไดสะดวกเพราะสวนใหญจะอยูเกือบติดสถานีรถไฟเลย

ยานฮาจิ (Haji Lane) หรือตรอกฮัจญี เป็นถนนชอปป้ิงสายเล็กๆท่ีเต็มไปดวยสินคาแฟชั่นจากรานคาและดีไซเนอรอิสระ
ของวัยรุนและหน ุมสาวสิงคโปร อยูท่ียาน กัมปง กีลาม (Kampong Glam) นอกจากน้ี ท่ีถนนถัดกันไปอีก 2-3 ซอยจะเป็น
ถนนชอปป้ิงท่ีมีสีสันใสมากยานหน่ึงของสิงคโปรเชนกัน เรียกวา ถนนอาหรับ (Arab Street)

หางมุสตาฟา เซ็นเตอร (Mustafa Center) หางแขกใจกลางเมืองสิงคโปรท่ีเป็นหางขายสินคาราคาถูกกวาท่ีอ่ืน โดยมีสินคา
ขายตั้งแตสากกระเบือยันเรือดําน้ํา 555 สําหรับนักชอปป้ิงชาวไทยไมควรพลาดดวยประการท้ังปวง ในการแวะมาชอปท่ีน่ี สินคา
เด็ดคือ ของฝากอาทิ ขนม ช็อคโกแลต ถั่วตางๆ ท่ีมีใหเลือกมากมาย ราคาไมแพง นอกจากนั้นยังมีน้ําหอม ครีม แวนกันแดด
นาฬิกาท่ีนาซ้ืออีกดวย

พักท่ี Hotel Chancellor Singapore หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



ยะโฮรบารูห
เป็นท่ีรูจักในชื่อยอวา เจบี เป็นเมืองเอกของรัฐยะโฮร ท้ังเป็นเมืองใหญอันดับท่ีสองของ
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของแผนดินยูเรเชีย ยะ
โฮรบาหรูมีประชากราว 1.4 ลานคน และอาจมีมากกวาสองลานคนหากนับรวมกับ
ปริมณฑล ถือวามากเป็นอันดับสองของประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร และภูมิภาคหุบเขา
กลัง ยะโฮรบาหรูเยังเป็นเมืองสําคัญทางอุตสาหกรรมท่ีใหญท่ีสุดทางใตของมาเลเซียดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ถนนอลิซาเบธวอลค

เมอรไลออน

โรงละครเอสพลานาด

ยานไชนาทาวน

วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร

 บาย

เป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร ทานสามารถถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณของ
ประเทศสิงคโปร มีอายุกวา 30 ปี มีหัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคล่ืนหันหนา
ออกทางอาวมารินา ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม

เป็นสิงโตทะเลท่ีถือเป็นสัญลักษณสําคัญขอสิงคโปร มีลักษณะของหัวเป็นสิงโต ลําตัว
เป็นปลา ยืนอยูบนยอดคล่ืน แรกเริ่มเป็นสัญลักษณของคณะกรรมการการทองเท่ียวของ
สิงคโปร ออกแบบขึ้นในปี 2507 โดย นายฟราเซอร บรูนเนอรสมาชิกคณะกรรมการฝาย
ของท่ีระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ําแวนคลีฟ

เป็นโรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะท่ีไดรับความนิยมท่ีสุดในโลกแหงหน่ึงของ
สิงคโปร มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ ออกแบบเพ่ือใหเป็นสัญลักษณแหงการเชื่อม
ตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึ้นราวปี ค.ศ.1821 ซ่ึงมีเรือจีนลําแรกเดินทางเขามาท่ี
สิงคโปร และตอมาไดมีการเปิด Chinatown อยางเป็นทางการในปี 1828 จนถึงปัจจุบัน
เป็นอีกสถานท่ีหน่ึงในสิงคโปรท่ีนักทองเท่ียวไมควรพลาด ท่ีน่ีจะมีรานคาขายสินคา
ประเภทตาง ๆ วางขายอยูริมถนนสองขางทาง มีถนนอาหาร และสถานท่ีสําคัญๆ ทาง
ประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นวัดและพิพิธภัณฑท่ีวาดวยเรื่องราวศาสตร ธรรมะ จิตวิญญาณท่ีผสมผสานระหวาง
พุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ ท่ีนาประทับใจ



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 อิสระทองเท่ียวสิงคโปร หรือเลือกซ้ือทัวรเสริม - ถนนออร
ชารด - ทาอากาศยานชางกี - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ

เลือกซ้ือ Option ไมรวมคาลองเรือ ผูใหญทานละ 25 SGD/ เด็กทานละ 15 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือ
บัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอนเดินทาง

อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

ยาน Clarke Quay

โชว Wonder Full Light

มารีนา เบย แซนด

ยานน้ีตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร มีประวัติยาวนานมารวม 150 ปี ในฐานะท่ีเป็นทา
เทียบเรือเกาแกท่ีใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณท่ีแลนมาจากท้ังตะวันออกและตะวัน
ตก สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา กะลาสีเรือ กุลีขนของ และพอคาจากทุกสารทิศ
ไมวาจะอาหรับ ฝรั่ง แขกชวา จีน ปัจจุบันเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายท้ังผูคนท่ี
ผลัดเปล่ียนกันมาเยือน โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา ผับ บาร และแหลง
บันเทิงท่ีตอนรับนักทองเท่ียวท้ังกลางวันและกลางคืน

การแสดงท่ีวาน้ีเป็นการแสดง แสง สี เสียง และ น้ําพุมีชื่อวา Wonder Full – Light &
Water Spectacular เป็นโชวท่ีจัดแสดงบริเวณตึก Marina Bay Sands ทําไดย่ิงใหญ
และตระการตา เป็นการแสดงแสง สี เสียงและน้ําท่ีย่ิงใหญท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต

เป็นรีสอรทหรูใหญท่ีสุดในสิงคโปร มีไฮไลท คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูชั้นท่ี 57
ของโรงแรม เป็นสถาปัตยกรรมรูปรางคลายเรือตั้งอยูบนอาคารท้ัง 3 แซนส สกาย พาร
คน้ีถือวาเป็นสวนลอยฟาขนาดใหญท่ีสุดในโลก จัดเป็นสวนลอยฟาท่ีมีความสูง 200 ม.
ไดรับการตกแตงอยางสวยงาม มีตนไมใหญ 250 ตน และไมประดับอีก 650 ตน มีราน
อาหารท่ีหรูหรา และยังมี “มารีนา เบย แซนส คาสิโน” ท่ีตั้งอยูในตัวอาคารอันโออาหรูหรา
ฝ่ังตรงขามกับตัวโรงแรมจัดวาเป็นคาสิโนท่ีเต็มไปดวยเกมการพนันทุกรูปแบบ

 คํ่า  Hotel Chancellor Singapore หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระอาหารกลางวันและเย็น ตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการเท่ียว หรือเลือกซ้ือ Option คาเขาชมตางๆ
ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร Universal Studio Singapore สวนสนุกท่ีเปิดสาขาไมท่ัวโลกโดยเปิดแหงแรกท่ี

สหรัฐอเมริกาและไดทยอยเปิดตามประเทศตางๆรวมถึงสิงคโปรดวยภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเลนและโชวตางๆท่ีมาในธีมของ
ภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังหลายเรื่อง เชน ทรานสฟอรมเมอร Transformers, จูลาสสิคปารค Jurassic Park,,มาดากั
สกาMadagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street

ผูใหญทานละ 81 SGD / เด็กทานละ 61 SGD ไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอนเดิน
ทาง

Gardens By the Bay 2 Dome เป็นสวนพฤกษาศาสตรขนาดใหญของสิงคโปรในยาน Marina Bay เป็นหน่ึงในสถาน
ท่ีทองเท่ียวยอดนิยมของสิงคโปรในเวลาน้ี สวนแหงน้ีมีความโดดเดนหลายอยางไมวาจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพันธไมนาๆ
ชนิดจากท่ัวทุกมุมโลก ท้ังพืชทะเลทราย พืชเมืองหนาว พืชท่ีอยูบนดอยสูงระดับ 2,000 เมตรจากน้ําทะเล อยางกุหลาบพันปี มี
การทําโดมปรับอากาศเรือนกระจกรูปทรงเปลือกหอยท่ีใหญท่ีสุดในโลกถึง 2 โดม

้



ผูใหญทานละ 28 SGD/ เด็กทานละ 15 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอน
เดินทาง

S.E.A Aquarium เป็นพิพิธภัณฑสัตวน้ําท่ีใหญท่ีสุดในโลกกับ Marne Life Park

จัดลําดับใหเป็นอควาเรียมใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ถูกออกแบบใหเป็นอุโมงคใตน้ํา สามารถบรรจุน้ําเค็มไดกวา
45 ลานลิตร รวมสัตวทะเลกวา 800 สายพันธ รวบรวมสัตวน้ํากวา 100,000 ตัว ตกแตงดวยซากปรักหักพังของเรือภายในได
จําลองความอุดมสมบูรณของทะเลตางๆ ท่ัวโลก

ผูใหญทานละ 41 SGD/ เด็กทานละ 30 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอน
เดินทาง

หัวหนาทัวรจะมีการนัดหมายเวลา ขอใหทุกทานกรุณาตรงเวลาเพ่ือประโยชนของสมาชิกสวนรวม ในกรณีท่ีทานสมาชิกมา
หลังเวลานัดหมายหัวหนาทัวรจะใชวิจารณญาณในการ เดินทางนําคณะสวนรวม เดินทางสูสนามบิน

นําทานชอปปิ๊งเลือกซ้ือสินคาตางๆ ท่ี ออรชารดโรด สวรรคของนักชอปทุกคน ถนนออรชารด ถนนสาย ชอปป้ิงท่ีมีชื่อเสียง
ท่ีสุดของเอเชีย และมีรานเสื้อผาแฟชั่นยอดนิยมรานขายสินคาเฉพาะทางและผลิตภัณฑท่ีตอบสนองไลฟสไตลอ่ืน ๆ อีกมาก

ค่ํา

นําทานเดินทางสู สนามบินชางงี ใหทานไดสัมผัสความอลังการกลางเทอรมินอลใหมของ Jewel Changi Airport ท่ี
เนรมิตน้ําตกยักษสูงกวา 40 เมตรกลางสนามบิน สวยงามดวยสถาปัตยกรรมสัญลักษณรูปทรงโดมขนาดใหญ และสวนสีเขียว
สไตลทรอปิคอลสุดตื่นตาตื่นใจ

18.10 น. คณะออกเดินทางกลับสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดย สารการบินมาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี
MH608

19.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร

22.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงกัวลาลัมเปอร กลับกรุงเทพฯ โดย สายบินมาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH796 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)

23.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ

อิสระทองเที่ยวสิงคโปร หรือเลือกซื้อทัวรเสริม
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อิสระเท่ียวสิงคโปรกันไดตามอัธยาศัย โดยประเทศสิงคโปรนั้นมีสถานท่ีทอเท่ียวอยู
มากมายมาย อาทิ เกาะเซ็นโตซา ถนนออรชารด ยานลิตเติ้ล อินเดีย วัดศรีมาริอัมมันต
ยานไชนาทาวน สวนนกจูรง Singapore Flyer ชิงชาสวรรคท่ีใหญท่ีสุดในโลก ฯลฯ

ถนนออรชารด

ทาอากาศยานชางกี

 บาย

เป็นถนนท่ีถือเป็นสวรรคของนักช็อป เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา 2.2
กิโลเมตรของถนนออรชารดเป็นท่ีตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา ท่ีมีรานคาแบรนดดังๆ จากท่ัว
โลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกย่ีหอท่ีเรารูจัก และท่ีสําคัญสินคาแบรนดเนมรุนใหมๆ ท่ีเพ่ิงถูก
ผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันท่ีน่ีกอนเป็นท่ีแรกๆ ในเอเชีย นอกจากนั้น
สองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นท่ีตั้งของโรงแรมชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ ไปจนถึงแพงอยู
หลายแหง

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูในเขตชางงี เป็นทาอากาศยานหลักของสายการบินสิงคโปรแอร
ไลน, สิงคโปรแอรไลนคารโก, ซิลคแอร, ไทเกอรแอรเวย, เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย และ
แวลูแอร ในปี พ.ศ. 2549 ทาอากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง 35 ลานคน
เพ่ิมมากขึ้น 8% จากปีงบประมาณ 2548 พ.ศ. 2552 ทาอากาศยานนานาชาติน้ีเคยไดรับ
การลงคะแนนใหเป็นทาอากาศยานท่ีดีท่ีสุดในโลก

 คํ่า



 หมายเหตุ ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ สิงคโปร
ผูใหญทานละ 81 SGD / เด็กทานละ 61 SGD ไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอนเดิน

ทาง

Gardens By the Bay 2 Dome
ผูใหญทานละ 28 SGD/ เด็กทานละ 15 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอน

เดินทาง

S.E.A Aquarium
ผูใหญทานละ 41 SGD/ เด็กทานละ 30 SGD ยังไมรวมในราคาทัวร หากตองกากรซ้ือบัตรโปรดแจงลวงหนา 7 วันกอน

เดินทาง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรน้ี กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผู

เดินทางไมถึงท่ีกําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เล่ือนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดิน
ทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุกครั้ง

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติม ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซ่ึงทําใหกรุป
ไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออกเดินทางได
ทางบริษัทฯ ยินดีท่ีจะคืนเงินท้ังหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอ่ืนใหทานหากทานตองการ

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะ
นั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการลวงหนาได เน่ืองจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา และบางสาย
การบินอาจมีการเรียกเก็บคาใชจายท้ังทางสนามบินในไทยและในตางประเทศ ซ่ึงผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรง
กอนทําการจองและหากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูท่ีน่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูท่ีมีโรคประจํา
ตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเรียกเก็บคาภาษีน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ
กอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเท่ียวเอง 

เมื่อชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท้ังหมด 

รายการทองเท่ียวน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองโรงแรมท่ีพักในตางประเทศ
เรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม 

 การจัดการเรื่องหองพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปท่ีเขาพัก  โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดย
อาจจะขอเปล่ียนหองไดตามความประสงคของผูท่ีพัก ท้ังน้ีขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถรับประกันได 

มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทานั้น

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เน่ืองจากเป็นการจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การเขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธใน
กรณีอ่ืน ๆ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง
และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทางบริษัทพรอมการชําระ
เงินมัดจําหรือสงใหผิด

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ นั้นแตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาให
เหมาะสมท่ีสุด

การชําระเงิน
กรุณาสํารองท่ีน่ังและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพ่ือสํารองสิทธิใ์นการเดินทาง และชําระสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอน

ออกเดินทาง 30 วัน ในวันเวลาทําการ มิเชนนั้น บริษัทฯ จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยท่ีทาน
จะไมสามารถเรียกรองใดๆ คืนได อันเน่ืองมาจากบริษัทฯ จําเป็นท่ีจะตองสํารองจายคาใชจายในสวนของท่ีพักและตั๋วเครื่องบินไปกอน
หนานั้นแลว หากทานสํารองท่ีน่ังนอยกวา 30 วัน ทางบริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพ่ือออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพ่ิมเติมตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทาน
ชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือท้ังหมด บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขท่ีระบุไวท้ังหมดน้ีแลว

อัตรานี้รวม:

๋ ่ ่ ้ ้



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามท่ีระบุ Economy Class คาภาษีสนามบิน คาภาษีน้ํามัน (ยกเวนหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทาง
สายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทานภายหลัง) และเน่ืองจากเป็นตั๋ว  กรุปไมสามารถเล่ือนวันเดินทางไป-กลับได ท้ังน้ีเป็นไป
ตามเงื่อนของสายการบิน

น้ําหนักกระเปา โหลดใตทองเครื่องทานละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเปาถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไมเกิน 7 กิโลกรัม

คารถโคชปรับอากาศ ตามวันท่ีระบุ 

โรงแรมท่ีพักตามท่ีระบุหรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง) 

อน่ึง เรื่องของการยืนยันโรงแรมท่ีพักนั้น อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคท่ีจะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพ่ือ
สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปล่ียนแปลงได โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3
วัน ซ่ึงจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหา
โรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผูเดินทางแนนอน

คาธรรมเนียมเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการท่ีระบุ   

คาอาหาร ตามรายการท่ีระบุ  

คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป)

คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเท่ียว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม) 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องด่ืม คาซักรีด    

คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ท่ีมิไดระบุในรายการ

คาธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา

กรณี ประเทศญ่ีป ุน ในกรณีมีการประกาศยกเลิกการยกเวนการขอวีซาสําหรับประชากรไทย (อันเน่ืองจากทางรัฐบาลประเทศ
ญ่ีป ุนไดประกาศยกเวนการย่ืนขอวีซาเขาประเทศญ่ีป ุนใหกับพลเมืองไทย โดยสามารถพํานักระยะสั้นไดไมเกิน 15 วัน หากตองย่ืน
วีซาตามเดิม มีคาใชจายในการย่ืนขอวีซา 2,000 บาท/ทาน สําหรับการย่ืนขอ)

คาน้ําหนักกระเปาท่ีเกินกวาท่ีสายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวามาตรฐาน 

คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว

คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถามี) ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแต
ความพึงพอใจของทาน

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

วีซา
หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทานั้น

(หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน บริษัทฯไมรับผิดชอบหากอายุเหลือไมถึงและไมสามารถเดินทางได)

ในกรณีท่ีกองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ ไมวาจะเป็นประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนคาทัวรไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซ่ึงการตรวจคนเขาเมืองนั้นเป็นสิทธิข์องเจาหนาท่ีของรัฐของประ
เทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร ไมมีสิทธิท่ี์จะชวยเหลือใดๆ ท้ังสิ้น เพราะอํานาจ
การตัดสินใจเป็นของเจาหนาท่ีทางกองการตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อน่ึง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคท่ีทําธุรกิจเพ่ือการทองเท่ียว
เทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และหนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
และมีหนาแสตมปไมนอยกวา 5 หนากระดาษ

หมายเหตุ
ราคาทัวร ไมรวมคาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นตามธรรมเนียม (ชําระทุกทาน ยกเวน ทารกอายุไมเกิน 2 ปี ยกเวนให) ทานละ

1,500 บาท/ทริป/ทาน ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน

ราคาเด็กทารก อายุตํ่ากวา 2 ปี 5,500 บาท

ไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ

ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริงแตคงรักษามาตรฐานการบริการและผล
ประโยชนผูเดินทางเป็นสําคัญ

ขอสงวนสิทธิเ์ปล่ียนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นจริง แตคงรักษามาตรฐานการบริการและผล
ประโยชนผูเดินทางเป็นสําคัญ

่ ่



สําคัญกรุณาอานเงื่อนไขแนบทายโดยละเอียด เพ่ือประโยชนสูงสุดแกตัวทานเอง หากชําระเงินแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับเงื่อนไขแลวและไมสามารถ เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ ได

รายการทัวรสามารถสลับ ปรับเปล่ียนหรืองดไปบางรายการไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา อันเน่ืองมากจาก
สภาพอากาศ เหตุการณทางธรรมชาติ เหตุการณทางการเมือง สภาพการจราจร สายการบินหรือเหตุสุดวิสัยตางๆ ท้ังน้ีจะคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเป็นไปไดและผลประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ ทางผูเดินทางจะไมฟองรองใดๆ อันเน่ืองมาจากไดรับทราบ
เงื่อนไขกอนการเดินทางแลว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิเ์ริ่มและจบการใหบริการ ท่ี สนามบินตนทางขาไป เทานั้น 

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบิน หรือยานพาหนะอ่ืน ๆ เพ่ือใชเดินทางมาและ
กลับ ณ สนามบินดอนเมือง ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรม

หากทานมีความจําเป็นจะตองซ้ือตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพ่ือบินไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเท่ียวบินเพ่ือยืนยัน
กับทางเจาหนาท่ีกอนทําการจองและขอแนะนําใหทานซ้ือตั๋วเครื่องบินประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได อันเน่ืองมาจาก
หากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเป็นการยกเลิกเท่ียวบิน การลาชาของสายการบิน การยุบเท่ียวบินรวมกัน ตาราง
การเดินทางมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน หรือจะเป็น
เหตุผลเชิงพาณิชย หรือเป็นเหตุผลดานความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผลเหลาน้ี อยูเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์
จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น อน่ึง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หากไมมั่นใจ
กรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง

หากกรุปคอมเฟิรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเล่ือนการเดินทางได ไมวาจะเกิดเหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเน่ืองมา
จาก การคอนเฟิรมของกรุปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติมขึ้น
หรืออาจทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิม์ิอนุญาตใหเล่ือนวันเดินทางใดๆ ไดท้ังสิ้นและเก็บคา
ใชจายท้ังหมดตามจํานวนเงินของราคาทัวร

การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามท่ีทานไดจองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไม
สามารถเปล่ียนแปลงจํานวนของผูเดินทางได และหากมีความจําเป็นจะตองเปล่ียนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจาย
ท่ีทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยท่ีสุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ท้ังน้ีท้ังนั้นใหเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานท่ีในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดท้ัง
สิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคท่ีจะสละสิทธิแ์ละไมรวมเดินทางพรอมคณะ

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตสามารถเปล่ียนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน)

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น (แตทานสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสาย
การบินกอนการเดินทาง) 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


