


1
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ลานประกาศเอกราช	หรือ	จัตุรัสเมอรเดกา	-
พระราชวังอีสตานา	ไนการา	หรือ	อิสตานาเนการา	-	โรงงานผลิตช็อคโก
แลต	-	ตึกปิโตรนัส	-	เก็นติ้ง	สกายเวย	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	-	เฟิสทเวิลด
พลาซา

พักที่
Ancasa
Hotel	หรือ
เทียบเทา

2 นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	มะละกา	-	ดัชทสแควร	-
วิหารเซ็นปอล	หรือ	โบสถเซนตปอนด	-	A’Famosa	หรือ	Porta	De	Santiago
-	เมืองยะโฮบารูห

พักที่
Berjaya
Waterfront,
Bayu
Marina
Resort,
Silka	Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 ถนนลิซาเบธวอลค	-	เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	ไชนาทาวน	-
ถนนออรชารด

พักที่
Quality
Hotel	หรือ
เทียบเทา

4 รีสอรทเวิลดเซนโตซา	-	ยูนิเวอรแซล	สตูดิโอสิงคโปร	-	สนามบินชางกี	-
สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ

12	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿17,888 ฿17,888 ฿17,888 ฿4,500



ชวงเชา
03.30	น.	พรอมกัน	ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ	ชัน้	4	โซน	M

เคานเตอรสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เจาหนาที่บริษทัฯตอนรับทาน	เช็คอินสัมภาระและตัว๋โดยสาร
06.00	น.	ออกเดินทางสู	กัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MH797
09.10	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	(เวลาทองถิ่นประเทศมาเลเซียเร็ว

กวาประเทศไทย	1ชม.)	นําทานผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงกัวลาลัมเปอร	เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย	ชม	จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหง

อิสระภาพ)	ลานประกาศ	เอกราช	Independence	Square	หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยาง
ยาวนาน	เป็นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ
และชมอดีต	เสาธงที่สูงที่สุดในโลก	Union	Jack	ที่สูงถึง	100	เมตร	โดยบริเวณรอบๆน้ี	ยังเป็นสถาปัตยกรรม

อังกฤษอยางเห็นชัด	ไมวาจะเป็นตึก	อาคาร	หอนาฬิกา	ที่ทุกๆ	วันชาติของ	มาเลเซีย	ชาวมาเลเชียจะมาชุมชน
เพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน	ซึ่งธงชาติ	อังกฤษไดถูกลดลงครั้งสุดทายเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	1957	และ
แทนที่ดวยธงชาติมาเลเซีย
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานชมและถายรูปบริเวณดานหนาของ	พระราชวังอีสตานา	ไน	การา	มาเลเซีย	จากน้ันเราไปลิ้มรส

ช็อคโกแลตที่	Cocoa	Boutique	โรงงานผลิตช็อคโกแลต	ที่ใหญที่สุดในมาเลเซีย	และทานสามารถเลือกซื้อ
เป็นของฝากคนทางบานไดดวย
นําทานไปถายรูปกับ	ตึกแฝด	KLCC	น่ันคือ	หอคอยคู	ปิโตรนาส	Petronas	Twin	Towers	อาคารหอคอย

คูปิโตรนาส)	เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	ออกแบบโดย	เซซาร	เปลลี
ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง	ที่แวดลอมดวยสวนสาธารณะ	เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน
ระหวางทางนําทานเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง	ที่ขึน้ชื่อ	อาทิเชน	บากุดเต	ขนมเป๊ีย	เป็นตน
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานสนุกตื่นเตนโดยนําทาน

น่ังกระเชาลอยฟาที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จากสถานี	SKYWAY	(ระยะ	ทาง	3.4	กม.)	สู
ยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไมเคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ํา
ทะเล	6,000ฟิต
อิสระทองเทีย่วที	่"เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะโบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผน

โบราณ,สวนสนุกTheme	Park	ทั้งในรมและกลางแจงฯลฯ	(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)	หรือเลือก	เพลิดเพลิน
กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ	บัคคารา,แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,สล็อตแมชชีน	นับพันตูฯลฯ	บริการตลอด
24ช.ม.	(กรณีเขาคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	แตงตัวสุภาพ	เสื้อคอปก,	สวมรองเทาหุมสน	และไมนุงขาสั้น
)	
:บนเก็นติ้งไฮแลนด	อุณหภูมิ	18-22องศาเซลเซียส	ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปดวย:
ไดเวลาพอสมควรนําทานเดินทางลงจาก	เก็นติ้ง	สู	กัวลาลัมเปอร

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม	Ancasa	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย
ภายในมาเลเซียเอง	กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ	ๆ	วา	KL	กัวลาลัมเปอรเป็น
หน่ึงในสามดินแดนสหพันธของมาเลเซีย	(Malaysian	Federal	Territories)
ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบนชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย
(Peninsular	Malaysia)	ฝายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหม
คือ	ปูตราจายา	อยางไรก็ดี	พระราชฐานของกษตัริยของมาเลเซีย	รัฐสภา
มาเลเซีย	และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหง	อิสระภาพ)	ลานประกาศ	เอกราช	Independence
Square	หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยางยาวนาน	เป็นลาน
หญาสีเขียวขนาดใหญ	หากจะเทียบกับของประเทศไทย	จะคลายกับสนาม
หลวงบานเรา	และชมอดีต	เสาธงที่สูงที่สุดในโลก	Union	Jack	ที่สูงถึง	100
เมตร	โดยบริเวณรอบๆน้ี	ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ	อยางเห็นไดชัด	ไมวา
จะเป็นตึก	อาคาร	หอนาฬิกา	ที่ทุกๆ	วันชาติของ	มาเลเซีย	ชาวมาเลเชีย	จะมา
ชุมชนเพื่อ	เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน	ซึ่งธงชาติ	อังกฤษไดถูก	ลดลงครั้ง
สุดทาย	เมื่อ	วันที่	31	สิงหาคม	1957	และ	แทนที่ดวยธงชาติ	มาเลเซีย

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังอิสตานาไนการา	พระราชวังแหงชาติ	สถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากง	พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูป
ทรง	โดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง	และมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสน
ทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพื้นที่กวา	100,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีการครอบ
ครองมาตั้งแตทศวรรษที่	1990	และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแตน้ัน

เราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่	Cocoa	Boutique	โรงงานผลิตชอคโกแลตที่ใหญ
ที่สุดในมาเลเซีย	และทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบานไดดวย

เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย
ออกแบบโดย	เซซาร	เปลลี	ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง	ที่
แวดลอมดวยสวนสาธารณะ	และสวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร	อาคารเปโต
รนาส	มี	2	อาคารหอคอย	ซึ่งนับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก	อาคารเปโต
รนาสเป็นอาคารสํานักงาน	ประกอบดวยสํานักงานของบริษทัพลังงานและ
น้ํามันที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นหุนหลักไดแก	บริษทัเปโตรนาส	(ปิโตรเลียมนา



เฟิสท	เวิลดพลาซา	ไมรวมคาบัตรสวนสนุก	กรณีเขาคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	แตงตัวสุภาพ	เสื้อคอ
ปก,	สวมรองเทาหุมสน	และไมนุงขาสั้น

ชันแนลเบอรฮาด)	คือ	บริษทั	ปิโตรเลียมแหงชาติ	จํากัด	ของมาเลเชีย	ลักษณะ
เดนเมื่อเปรียบเทียบกับตึกระฟา	อื่นๆของโลก	คือการที่เป็นอาคารหอคอย	2
อาคาร	เชื่อมโดยสะพานลอยฟา	(skybridge)	อาคารแฝดใชบริษทัรับเหมา
กอสรางจาก	2	ประเทศ	คือญี่ป ุน	และเกาหลี	โดยมีนัยยะเป็นการแขงขันกัน
เป็นผูนําทางดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา	สะพานลอยฟาน้ีเคย
ใชเป็นที่ถายทําภาพยนตรฮอลีวูดมาแลว	ปัจจุบันเปิดใหจองลงทะเบียนขึน้ไป
ชมวิวที่จุดน้ี	(จํานวนจํากัด)	โดยไมเสียคาใชจาย

เก็นติ้ง	สกายเวย	GENTING	SKY	WAY	ทานจะไดสนุกสนานกับการน่ัง
กระเชาลอยฟา	ที่ไดรับการยกยองใหเป็นระบบโมโนเคเบิลคารที่เร็วที่สุดของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต	เทคโนโลยีใหมลาสุดซึ่งสามารถวิ่งได	6	เมตรตอ
วินาที	จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง	3.4	กม.	ทานจะไดชมทัศนียภาพที่เขียว
ชอุมไปตลอดทาง	พรอมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ ์
อันหนาวเย็น

เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานสนุกตื่นเตนโดยนํา
ทานน่ังกระเชาลอยฟาที่	รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จาก
สถานี	SKYWAY	ระยะ	ทาง	3.4	กม.	สู	ยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	บนยอดเขาสูงกวา	ระดับน้ําทะเล
6,000	ฟิต	ทองเที่ยวที่	"	เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะ,
โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,	สวนสนุก	Theme	Park	ทั้งในรมและ
กลางแจง	ฯลฯ	หรือเลือก	เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ
บัคคารา,	แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,	สล็อตแมชชีน	นับพันตู	ฯลฯ	บริการตลอด	24	ช.
ม.	ที่	เฟิสทเวิลด	พลาซา”	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลค
ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศมาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮ
แลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา
ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาด
ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ

ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา”	ประเทศมาเลเซีย	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิ
เวอรแซลวอลคที่เฟิสทเวิลดพลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศ
มาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอม
ไปดวยรานคา	ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับ
รูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการเสมือนกับคุณไดไปเยือน
ณ	สถานที่น้ันจริง	ๆ	อิสระทองเที่ยวที่	"เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิส
โก,	คาราโอเกะ,	โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme
Park	ทั้งในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)	หรือเลือก
เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ	บัคคารา,แบล็คแจ็ค,
รูเล็ต,สล็อตแมชชีน	นับพันตูฯลฯ	บริการตลอด	24ช.ม.

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Ancasa	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม



นําทานเดินทางชม	เมืองใหมปุตราจายา	ระหวางทางแวะชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีราคาถูก	อาทิ	นาฬิกา
น้ําหอม	กลองถายรูป	เป็นตน	ปุตราจายาเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียเป็นศูนยกลางของรัฐบาล	ปุตราจายา
ไดชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่สวยงามมีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือ	สวนพฤษชาติ	ทะเลสาบปุ
ตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา	แวะชมและถายรูปกับ	อาคารทีท่ํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัส
ยึดสีชมพู	อาคารทีท่ําการรัฐ	สะพานแขวน	ทะเลสาบ	ที่มีทัศนียภาพทีสวยงาม
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
นําทานเดินทางสู	เมืองมะละกา	เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร	เป็นเมืองทาสําคัญที่มีการติดตอ

คาขายหรือเป็นเมือง	เศรษฐกิจจนไดรับฉายาวา	Golden	Age	หรือ	ขวาน	ทอง	เป็นตนเหตุตอการ
เปลี่ยนแปลง	ประวัติศาสตรของมาเลเซียอยูหลายครั้งหลายหน	มีมรดกตกทอดทาง	สถาปัตยกรรมของ	ชาติ
ยุโรปอยูหลายแหง	และเป็นแหลงทองเที่ยวสําคัญของมาเลเซียนําทานชมมะละกา
นําทานเดินทางไปชม	ยานดัทซสแควร	ตึกแดงถายรูปกับสามลอมะละกา	จากน้ันเดินขึน้ไปบนเนินเซนต

ปอนดสูยอดเนิน	ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถเซนตปอนด	โบสถแหงน้ีสรางขึน้โดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส	และใชชื่อ
โบสถวา	Duarte	Coelho	ในปี	1521	ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถที่ใหญที่สุดในเมือง	เมื่อครั้งที่พวกดัตช	เขายึด
ครองไดเปลี่ยนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น	ST.	Paul’s	Church	เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี	1753	ไดมีการยกเลิกการใช
งานโบสถ	และชาวดัตชเปลี่ยนเนินเซนตปอนดเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ
สุสานเปิดภายในเซน	ตปอนด	เป็นสถานที่ฝ่ังศพของ	St.	Francis	Xavier	เมื่อปี	1553	หลังจากน้ันไดมีการ

เคลื่อนยายสวนที่เหลืออยูไปยังเมืองโกอา	ในอินเดีย	มีอนุสาวรียหินออนของ	St.	Francis	Xavier	เพื่อรําลึกถึง
การกักกันเมื่อ	400	ปีที่ผานมา	ที่บริเวณโบสถบนยอดของเนิน	เป็นสถานที่ชมวิวอันนาตื่นตา	และหลุมฝ่ังศพ
แบบดัตชที่สวยงามสามารถพบเห็นไดภายในโบสถ
จากน้ันนําทานไปชม	A’Famosa	(Porta	De	Santiago)	ไมไกลกับโบสถเซนตปอนด	ดานลางเนินเขา	เป็นที่

ตั้งของปอมปรา	การ	A’Famosa	หรือ	Porta	De	Santiago	ซึ่งสรางขึน้เมื่อปี	1511	และถูกทําลายโดย	พวกดัตช
แถบทั้งหมด	เหลือไวเพียงแตสวนเล็กๆ	บนปอมปราการ	บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา	ปอมเกา
รอบ	ความเสียหายมากมาย	และบางสวนถูกซอมแซมโดยพวกดัตชเมื่อปี	1670	และสลักชื่อ	East	India
Company	ไว
จากน้ันนําทานนําทานเดินทางสู	โยโฮบารู	ประตูสูสิงคโปร

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
หลังอาหารนําทานเขาที่พักโรงแรม	Berjaya	Waterfront,	Bayu	Marina	Resort,	Silka	Hotel	หรือระดับ

ใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

ชม	เมือง	ใหม	ปุตราจายา	เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย	ที่เป็นศูนยกลาง
ของ	รัฐบาล	ปุตราจายา	ได	ชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่	สวยงาม	มีรูปแบบการวาง
ผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือสวนพฤษชาติ	ทะเลสาบปุตราจายา	และ
อาคารรูปทรง	แปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่	ทํา	การรัฐ	สะพาน	แขวน	ทะเลสาบ	ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม	เป็น
สถาปัตยกรรมมัสยิดสีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา	จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด
มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ	25	ชั้น	เป็นจุดเดนที่สําคัญของเมือง	นอกจาก
น้ันก็	มีทะเลสาบที่สรางขึน้โดยการขุด	จึงทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศนที่
สวยงาม	และ	มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง	5	สะพาน

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร



เมืองมะละกา	เมืองประวัติศาสตรมะละกา	เป็น	สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร	เป็นเมืองทาสําคัญที่	มีการติดตอคาขายหรือเป็นเมือง
เศรษฐกิจจนไดรับฉายาวา	Golden	Age	หรือ	ขวาน	ทอง	เป็นตนเหตุตอการ
เปลี่ยนแปลง	ประวัติศาสตรของมาเลเซียอยูหลายครั้งหลายหน	มีมรดก
ตกทอดทาง	สถาปัตยกรรมของ	ชาติยุโรปอยูหลายแหง	และเป็นแหลงทอง
เที่ยวสําคัญของมาเลเซีย

ยาน	Dutch	Square	หรือ	อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก	ที่ตกแตง
คลายกับขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขวสวยงาม	เต็มไปดวย
โบราณสถานที่เป็นรองรอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก	ที่โคจรมา
พบกัน	และอยูรวมกันในดินแดนแหงน้ีดวย	สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย	ทั้งพุทธ	คริส	อิสลาม	เพราะรัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครอง
เพื่อการอยูรวมแบบสันติ	โดยใหประชาชนไดมีเสรีในการใชชีวิตในทิศทางที่
แตกตางแตไมแตกแยกได	อยางนาเลื่อมใสดวยการใหเกียรติกันและกัน	บน
สายสัมพันธทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละชนชาติ	ซึ่งกลายเป็นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย	มาจนถึงปัจจุบันน้ี

โบสถเซนตปอนด	โบสถแหงน้ีสรางขึน้โดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส	และใชชื่อ
โบสถวา	Duarte	Coelho	ในปี	1521	ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถที่ใหญที่สุดใน
เมือง	เมื่อครั้งที่พวกดัตช	เขายึดครองไดเปลี่ยนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น	ST.	Paul’s
Church	เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี	1753	ไดมีการยกเลิกการใชงานโบสถ	และ
ชาวดัตชเปลี่ยนเนินเซนตปอนดเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ	สุสานเปิด
ภายในเซนตปอนด	เป็นสถานที่ฝ่ังศพของ	St.	Francis	Xavier	เมื่อปี	1553	หลัง
จากน้ันไดมีการเคลื่อนยายสวนที่เหลืออยูไปยังเมืองโกอา	ในอินเดีย	มี
อนุสาวรียหินออนของ	St.	Francis	Xavier	เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ	400	ปีที่
ผานมา	ที่บริเวณโบสถบนยอดของเนิน	เป็นสถานที่ชมวิวอันนาตื่นตา	และ
หลุมฝ่ังศพแบบดัตชที่สวยงาม	สามารถพบเห็นไดภายในโบสถ

A’Famosa	(Porta	De	Santiago)	ไมไกลกับโบสถเซนตปอนด	ดานลางเนินเขา
เป็นที่ตั้งของปอมปราการ	A’Famosa	หรือ	Porta	De	Santiago	ซึ่งสรางขึน้เมื่อ
ปี	1511	และถูกทําลายโดย	พวกดัตชแถบทั้งหมด	เหลือไวเพียงแตสวนเล็กๆ
บนปอมปราการ	บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา	ปอมเการอบ
ความเสียหายมากมาย	และบางสวนถูกซอมแซมโดยพวกดัตชเมื่อปี	1670
และสลักชื่อ	East	India	Company	ไว

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Berjaya	Waterfront,	Bayu	Marina	Resort,	Silka	Hotel	หรือเทียบเทา

เป็นที่รูจักในชื่อยอวา	เจบี	เป็นเมืองเอกของรัฐยะโฮร	ทั้งเป็นเมืองใหญอันดับที่
สองของประเทศมาเลเซีย	ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของ
แผนดินยูเรเชีย	ยะโฮรบาหรูมีประชากราว	1.4	ลานคน	และอาจมีมากกวาสอง
ลานคนหากนับรวมกับปริมณฑล	ถือวามากเป็นอันดับสองของประเทศรอง
จากกัวลาลัมเปอร	และภูมิภาคหุบเขากลัง	ทั้งน้ีประชากรของสิงคโปรและยะ
โฮรบาหรูขยายตัวเพิ่มขึน้เป็น	7	ลานคน	สืบเน่ืองจากการเติบโตของ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจซีโจรี	ทั้งน้ียะโฮรบาหรูเองก็เป็นเมืองสําคัญทาง
อุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดทางใตของมาเลเซีย



ชวงเชา
บริการอาหารเชาทีห่องอาหารโรงแรม
นําทานเขาสู	ประเทศสิงคโปร	นําทานประทับตราหนังสือเดินทางและผานพิธีตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันซิตี้

ทัวรเมืองสิงคโปร	นําทานผานชมเมือง	เริ่มจากปาดัง	สนามขนาดใหญซึ่งลอมรอบดวยทําเนียบรัฐบาล	ศาล
ฎีกา	และศาลาวาการเมือง
จากน้ันนําทานชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ํา	สิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคูกับ	เม

อรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	ซึ่งมีอายุกวา	30	ปี	โดยรูปป้ันครึ่ง	สิงโต	ครึ่งปลาน้ีหันหนาออก
ทาง	อาวมารินา	ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม	มากๆ	การออกแบบ	The	Merlion	น้ี	ถูกผสมผสาน	ระหวาง	ความจริง
และตํานาน	ซึ่งมีหัวเป็น	สิงโต	และลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่น	สวนหัวน้ันเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบ
สิงหปุระ	หรือสิงคโปรในปัจจุบัน
ตามตํานาน	เลาขานของชาวมาเลย	สวนลําตัวที่	เป็นปลา	แสดงถึงการเริ่มตนของสิงคโปร	ที่เต็มไปดวย

หมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง	ใกลๆ	กันทานจะพบกับ	โรงละคร	เอสพนาเนด	ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ
ที่ไมเหมือนใคร	ภายนอกถูกออกแบบมาใหคลายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ	มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอยางยิ่ง
บริการอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
เดินทางสู	ยานไชนาทาวน	สัมผัสชีวิตความเป็นอยูของชาวจีนในประเทศสิงคโปร	อิสระใหทานเลือกซื้อของ

ฝาก	อาทิ	ขนมตางๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายรานคา
จากน้ันเดินทางตอสู	ยานออรชารด	สวรรคของนักชอปป้ิงทั่วโลก	เต็มไปดวยหางสรรพสินคา	โรงแรม	และ

รานคาตางๆมากมาย	อิสระใหทานชอปป้ิงตามอัธยาศัยกับสินคาหลากหลายแบรนดเนมชื่อดัง	มีตั้งแตราคาแพง
หรูเริศ	จนถึงราคายอมเยา	(อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง)	จนถึงเวลานัดหมาย

ชวงคํ่า
นําทานเดินทางเขาที่พักโรงแรม	Quality	Hotel	หรือระดับใกลเคียงกัน

	บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม

ถนนลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคู
กับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	มีอายุกวา	30	ปี	มีหัวเป็น
สิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่นหันหนาออกทางอาวมารินา	ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	(The	Merlion	เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหวาง
ความจริงและตํานาน	สวนหัวเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบเมือง	สิงหปุ
ระ	ซึ่งก็คือ	สิงคโปรในปัจจุบัน	สวนลําตัวเป็นปลาน้ันเป็นการแสดงถึงการเริม
ตนของประเทศสิงคโปร	ที่เต็มไปดวยหมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง)
ใกลๆกันทานจะเห็นโรงละคร	เอสเพลนเนต	ที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการ
สรางที่เป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร	รูปรางคลายเปลือกทุเรียน	เชิญถายรูปไว
เป็นที่ระลึก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)



อาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการชอปป้ิง

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

	บริการอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

	พักที่	Quality	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม
นําทานสัมผัสประสบการณใหมยิ่งใหญระดับโลกที่รีสอรทเวิลดเซนโตซา	(Resort	World	Sentosa)	เป็นที่

รูจักในฐานะสวนสนุกของโลก	รีสอรทแหงน้ีจะมอบประสบการณใหมมากมายที่คุณจะไมเคยไดสัมผัสจากที่ใด
มากอนไมวาจะเป็น	คาสิโนระดับโลก	ชอปป้ิงพลาซา	Festive	Walkและยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร
(Univerl	Studios	Singapore)เฟสทีฟวอลก(Festive	Walk)	(ราคาทัวรไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซลทาน
ละ	1,800	บาท	*แจงกอนเดินทาง7วัน)
ยูนิเวิอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	เป็นสวนสนุกยูนิเวิอรแซล	สตูดิโอแหงแรกและแหงเดียวของเอเชียตะวันออก

เฉียงใตที่มีเครื่องเลนและจุดทองเที่ยวจากภาพยนตรชื่อดัง	24	จุด	โดยที่	18	จุดน้ัน	มีอยูแตสิงคโปรเทาน้ัน	ยูนิเวิ
อรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปรเป็นสวนสนุกระดับโลก	ที่มีความเป็นเอกลักษณของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตรที่
มีความเป็นเอกลักษณของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร
(อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุมคาในการเทีย่วชม)
จนถึงเวลานัดหมาย	จากนัน้นําทานเดินทางสูสนามบินชางกี

ชวงคํ่า
17.55	น.	เดินทางสู	สนามบินกัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MH608
18.55	น.	ถึง	สนามบินกัวลาลัมเปอร	แวะตอเครื่อง



ราคาทัวรไมรวมคาบัตรยูนิเวอรแซลทานละ	1,800	บาท	*แจงกอนเดินทาง7วัน
อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุมคาในการเที่ยวชม

22.15	น.	เดินทางสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MH776
23.20	น.	ถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารโรงแรม

รีสอรทเวิลดเซนโตซา	(Resorts	World	Sentosa)	เป็นที่รูจักในฐานะสวนสนุก
ของโลก	รีสอรทแหงน้ีจะมอบประสบการณใหมมากมายที่คุณจะไมเคยได
สัมผัสจากที่ใดมากอน	ไมวาจะเป็น	คาสิโนระดับ	โลก	ชอปป้ิงพลาซา	Festive
Walk

สวนสนุกยูนิเวอรแซล	สตูดิโอ	สิงคโปร	มีเครื่องเลนทั้งหมด	24	ชนิด	โดยเป็น
เครื่องเลนที่ออกแบบใหมจํานวน	18	ชนิด	พื้นที่สวนสนุกประกอบดวยธีมปารค
ที่รวมตัวละครและสถานที่ในภาพยนตรแอนิเมชั่นชื่อดังของบริษทัดรีมเวิรคส
แอนิเมชั่น	คือมาดากัสการ	(Madagascar)และเชร็ค	(Shrek)

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทั	ฯ	และเม่ือทานตกลงชาระเงินมัดจาหรือคาทัวรทัง้หมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบ
ริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทัง้หมด
1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาคาบริการขึ้นในกรณีทีมี่ผูรวมคณะไมถึง

25ทาน
2.	ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บคานามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม	หากสายการบินมีการปรับขึน้กอนวันเดินทาง
3.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนเที่ยวบิน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอันเน่ืองจากสาเหตุตางๆ
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การยกเลิกบิน,	การประทวง,	การ

นัดหยุดงาน,	การกอการจลาจล,	ภัยธรรมชาติ,	การนาสิ่งของผิดกฎหมาย	ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบ
ริษทัฯ
5.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหาย	อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของทาน,	เกิดจาก

การโจรกรรม	และ	อุบัติเหตุจากความประมาทของนักทองเที่ยวเอง
6.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯอีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตาง

ประเทศเรียบรอยแลว	โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน	ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
7.	การจัดการเรื่องหองพัก	เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก	โดยมีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่	/

ปลอดบุหรี่ได	โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความประสงคของผูที่พัก	ทั้งน้ีขึน้อยูกับความพรอมใหบริการของ
โรงแรม	และไมสามารถรับประกันได
8.	กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเป็นพิเศษ	อาทิเชน	ใชวิวแชร	กรุณาแจงบริษทัฯ	อยางนอย	7วันกอนการ

เดินทาง	มิฉะน้ัน	บริษทัฯไมสามารถจัดการไดลวงหนาได
9.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
10.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่

ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
11.	กรณีตองการพักแบบ	3ทาน	ตอหองหรือหองแบบ3เตียง	TRIPLE	หรือเตียงเสริม	กรุณาแจงบริษทัลวงหนา
12.	สภาพการจลาจรในชวงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ป ุน	หรือ	วันเสารอาทิตย	รถอาจจะติด	อาจ

ทําใหเวลาในการทองเที่ยวและ	ชอปป้ิงแตละสถานที่นอยลง	โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก	และคนขัยรถในการ
บริหารเวลา	ซึ่งอาจจะขอความรวมมือจากผูเดินทางในบางครั้งที่ตองเรงรีบ	เพื่อใหไดทองเที่ยวตามโปรแกรม
13.	บริการน้ําดื่มทานวันละ1ขวดตอคนตอวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง
14.	การประกันภัย	ที่บริษทัฯไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดิน

ทางทองเที่ยว	ตาม	พ.ร.บ.	การทองเที่ยว	เทาน้ัน	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดู
เงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัฯได	และทางบริษทัฯถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร
(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทั่วไป	และควรศึกษาเงื่อนไขความ
คุมครองใหละเอียด)
15.	เมื่อทานตกลงชาระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ทั้งหมด

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การไมชําระเงิน
คามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาเครื่องบินไปกลับ	ชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ	มาเลเซีย	และเซอรชารทน้ํามันแลว
2.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยว	ตลอดรายการ
3.	คาโรงแรม	3	คืน	(พักหองละ	2-3	ทาน)
4.	คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
5.	คาธรรมเนียมเขาชม
6.	คามัคคุเทศกไทย	–	มาเลเซีย



7.	คาน้ําดื่ม	ขนม	ระหวางการเดินทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุ	การเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	ตามเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัประกันภัย	(กรณีลูกคา

ตอการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มกรุณาติดตอบริษทั)

1.	คาใชจายสวนตัวเชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	มินิบาร	อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ	ทีวี	ชองพิเศษ
2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(ถาไมเอาใบกํากับภาษีไมตองจาย)
3.	คาใชจายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ	การประทวง	การนัดหยุดงาน	หรือการเกิดจลาจลหรือ	การปฏิเสธไม

ให	เขาเมือง	และเจาหนาที่แรงงานทั้งไทยและตางประเทศ	การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน	ซึ่งอยูนอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ	
4.	คาทิปไกด	คนขับรถ	(4	วัน	รวมเป็น	80	ริงกิต)	สําหรับหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจในการ

บริการ
5.	คาบัตรเขายูนิเวอรแซลทานละ	1,800	บาท

หนังสือเดินทาง(พาสปอต)เหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ	**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมด
อายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือ
สงพรอมยอดคงเหลือ*

รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สาย
การบิน	เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ไมมีราคาเด็ก	INF	5,000฿
ประกาศสําคัญ	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการขางตนเน่ืองมากจากการปรับขึน้	ราคา

ของสายการบินเชอรชารทน้ํามัน	ภาษีสนามบิน	คาประกันภัย	อัตราแลกเปลี่ยน	และเมื่อตกลงเดินทางและออกตัว๋
บัตรโดยสารแลว	ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ	วันเดินทาง	หรือยกเลิกคืนเงินได	ทุกกรณี
อัตราคาบริการขางตน	เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	จากสายการบิน	ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง	จายคา

จอง	คาทัวรแลว	มิสามารถเปลี่ยนแปลง	เลื่อน	ยกเลิกการเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคาจอง	คา
ทัวร	ในทุกกรณี	และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทักอน
ทําการจองตัว๋เครื่อง	มิฉะนัน้บริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น	กรณีกรุปออกเดินทางไมได

ขอมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินทีใ่ช	-	มาเลเซียแอรไลน
เวลา	-	เวลาประเทศสิงคโปร	และมาเลเซีย	เร็วกวาไทย	1	ชม
สภาพอากาศ	-	อุณหภูมิ	ประมาณ	28-32	องศา	(กรุณาเช็คสภาพอากาศกอนเดินทางอีกครั้ง)
สกุลเงิน	-	มาเลเซีย	เงินริงกิต	(RM)	1	RM	=	10.5	-11	บาท	โดยประมาณ	กรุณาตรวจสอบกอนเดินทาง	สิงคโปร

ดอลลาสิงคโปร	(	SD)	1	SD	=	25	-26	บาท	โดยประมาณ	กรุณาตรวจสอบกอนเดินทาง
โรงแรม	-	จํานวน	3	คืน	คือ	กัวลาลัมเปอร	1คืน	โยโฮบารู	1คืน	สิงคโปร	1คืน	พักหองละ	2	ทาน	กรณีเดินทางเป็น

จํานวนคี่	จัดพัก	3ทานมีเตียงเสริมให
อาหาร	-	มื้อเชา	จัดบุฟเฟตของโรงแรม	มื้อเที่ยง	และเย็น	จัดเป็นเช็ทโตะจีน	น่ังโตะละ	8-10	ทาน	รานอาหารสวน

ใหญ	ทํารสชาติอาหารใกลเคียงถูกปากคนไทย	แตอาจจะไมจัด	ทานอาจจะเตรียม	น้ําพริกไปได
ไฟฟ า	-	ระบบ	220	V	เทากับเมืองไทย	แตจะมี	3	รู	กรุณาเตรียมปลัก๊	3	ขาเหลี่ยมไป
น้ําดื่ม	-	น้ําดื่ม	จะมีบริการทานละ	1ขวดตอวัน	บางโรงแรม	อาจจะไมมีน้ําดื่ม	แตจะมีชา	กาแฟ	บริการในหองฟรี
ภาษา	-	มาเลเซีย	ใชภาษาทองถิ่น	ยาวี	จีนกลาง	ภาษาอังกฤษ	สิงคโปร	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีนกลาง	
การนัดหมายและ	การเตรียมตัวการเดินทาง	-	บริษทัจะสงใบนัดหมาย	การเตรียมตัวการเดินทาง	ชื่อหัวหนา

ทัวร	เบอรโทร	จุดนัดหมาย	กอนการเดินทาง	3-5	วัน
กรุปสามารถออกเดินทาง	-	กรุปสามารถออกเดินทางได	ขั้นตํ่ า	20	ทานขึน้ไป	มีหัวหนาทัวรบริการ
การใหทิป	-	คาทิปไกดทองถิน่และคนขับรถ	(	รวม	4	วัน	รวมเป็น	80	ริงกิต)	สําหรับหัวหนาทัวรขึ้นอยู

กับความประทับใจในการบริการ



เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืน
เงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น


