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MS6.1  ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร ์ 5 วัน 4 คืน  
ปีนัง/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร ์

(โดยรถไฟตูน้อนขบวนใหม่ - บินกลับจากสิงคโปร์ 5 วัน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง      ปีใหม่    29 – 2 ม.ค. 2562 
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วนัแรก กรุงเทพ – หำดใหญ่ 

13.45 น. พร้อมกนัท่ีชานชาลาท่ี 4 สถานีรถไฟหวัล าโพงเจา้หนา้ท่ีบริษทัรอตอ้นรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวนรถไฟขบวน
ใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนท่ี 31  ชั้นสองตูน้อนปรับอากาศ 

14.45 น. รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั ชมววิทิวทศัน์สองขา้งทาง ระหวา่งทางเชิญท่าน
เลือกซ้ือเลือกทานอาหารข้ึนช่ือตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กท่ีสถานีราชบุรี 
หรือ ขา้วตม้กุง้ กระเพาะปลา ท่ีสถานีหวัหิน หรืออาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด 
จากตูเ้สบียง (อสิระอำหำรเย็นตำมอธัยำศัย)  
ช่วงค ่า พนกังานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัแสนสบาย 
ราตรีสวสัด์ิ.............. 

วนัทีส่อง หำดใหญ่ – ปีนัง เมืองมรดกโลก – วดัเขำเต่ำ – วดัไชยมังคลำรำม – วดัพม่ำธรรมมิกำรำม – ตลำดโต้รุ่งปีนัง 

07.00 น. รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นน าสัมภาระข้ึนรถตู/้บสัปรับอากาศ 
เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ มื้อที ่1 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพื่อน าท่านผา่นแดน ตรวจเช็คหนงัเดินทางเพื่อเดินทางเขา้สู่ประเทศ
 มาเลเซีย โดยใชเ้ส้นทางผา่นเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรือปัจจุบนัคือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ขา้วอู่น ้าของมาเลเซีย 
 ระหวา่งทางใหท้่านพกัผอ่น ชมววิทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเตม็ไปดว้ยทุ่งนา และชีวติความเป็นอยูข่องชาวมลายสูอง  
                   ขา้งทางตามอธัยาศยั 
กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที ่2   
บ่าย น าท่านขา้มสะพานปีนงั ซ่ึงมีความยาว 13.5 กม. ขา้มทะเลจากฝ่ังแผน่ดินใหญ่สู่เกาะปีนงั ถึงเกาะปีนงัผา่นชมอาคาร

บา้นเรือนชาวปีนงั ซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซ่ึงเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต น าท่านเท่ียว
ชม วดัเขำเต่ำ   ซ่ึงมีเจา้แม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียห์ม่ืนพระ ท่ีซ่ึงรัชกาลท่ี 5  เคยเสด็จประพาส เม่ือ
หลายร้อยปีก่อนและพระองคไ์ดท้รงพระราชทานเงินส่วนพระองคใ์หก้บัวดั  เดิมทีนั้นวดัไดส้ร้างองคเ์จดียแ์บบจีน
ทั้งองค ์ มีเจด็ชั้น ทางวดัไดซ้าบซ้ึงถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ จึงไดแ้กไ้ขใหช้ั้นท่ีสามถึงชั้นท่ีหา้ เป็น
สถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวนัน้ี  บนวดัเขาเต่า เราสามารถชมทิวทศัน์ของเมือง ปีนงัเมืองท่าใหญ่ใน
สมยัประเทศองักฤษมาปกครอง 

 จากนั้นเท่ียวชม วดัไชยมังครำรำม  วดัไทยท่ีเก่าแก่ในเมืองปีนงั สร้างเม่ือ พ.ศ. 2388 เป็นวดัไทยท่ีมีพระพุทธ
ไสยาสน์ ยาวอนัดบั 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยูด่า้นในโบสถ ์  ชม วดัพม่ำธรรมมิกำรำม   ซ่ึงก่อสร้าง
ตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ดา้นในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดียแ์บบพม่าท่ีงดงาม 

 จากนั้นน าท่านสู่ ตลำดโต้รุ่งปีนัง GURNEY DRIVE ศูนยอ์าหารบริเวณจุดชมววิริมทะเลปีนงั แหล่งรวมอาหาร
พื้นเมืองข้ึนช่ือนานาชนิดของปีนงั อาทิ ลกัซา หอยนางรมทอด สะเตะ๊ ก๋วยเต๋ียวผดัหอยแครง ลอดช่อง และอ่ืนๆ ให้
ท่านเลือกทานเลือกชิม ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีมีช่ือเสียงโด่งดงัเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลกใครท่ีมาปีนงัแลว้ต่างกล่าวกนัวา่
ตอ้งมาเยือนใหไ้ดส้ักคร้ัง (อิสระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย) 

ท่ีพกั NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ำม ปีนัง – สตรีทอำร์ต – วดัถ ำ้เปรัค – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มื้อที ่3  

 น ำท่ำนสู่ยำ่นเก่ำแก่ของปีนงั เท่ียวชม PENANG STREET ART ใหท้่ำนไดเ้พลิดเพลินกบักำรเดินชมอำคำรชิโน
โปรตุกีสอนัเก่ำแก่ สนุกสนำนกบักำรถ่ำยภำพท่ีศิลปินช่ือดงั นายเออร์เนสต ์ซาคาเรวกิ  (Ernest Zacharevic) ศิลปิน
ชาวลิทวัเนียท่ีจบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวทิยาลยัมิดเดิลเซ็กท่ีลอนดอน ไดคิ้ดวำดภำพอนัสะทอ้นวถีิชีวิต 
ควำมเป็นอยู ่ วฒันธรรมของชำวปีนงัไวต้ำมอำคำรอนัเก่ำแก่ต่ำงๆ เพื่อให้อำคำรเหล่ำน้ีกลบัมำมีชีวติชีวำอีกคร้ัง
จำกนั้นน ำท่ำนชม ป้อมปืนควอโนริส ท่ี องักฤษสร้างข้ึนไวต่้อสู้กบัสยามประเทศในสมยัก่อนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริม
ทะเลปีนงั ผา่นชมอาคาร City Hall ท่ี ออกแบบสร้างอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบองักฤษ  หอนาฬิกาท่ีโดด
เด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้งตระหง่านอยูใ่กลช้ายทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที ่4  
 น าท่านเท่ียวชมวดัถ ้าเปรัค นมสัการพระพุทธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจา้จีนต่างๆ ชมและถ่ายรูป

กบัจิตรกรรมฝาผนงัในถ ้าอนัสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีงดงามท่ีอยูท่ี่เสาหินกลางถ ้า 
ท่ีพกั AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 (กรณีทีไ่ม่ได้ห้องพกับนเกน็ติง้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพกัทีก่ัวลำลมัเปอร์แทน) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เกน็ติง้ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA SKY WAY น าท่านนัง่กระเชา้

ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง (กระเชา้ 1 กระเชา้นัง่ไดไ้ม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเล็กส าหรับพกัคา้งคืนบน
เก็นต้ิง 1 คืนกรณีพกัท่ี FIRST WORLD HOTEL) 

 เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบั CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี FIRST 
WORLD PLAZA และชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
หลายๆ ร้านจากทัว่ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่า
บตัรสวนสนุกในบางช่วงเวลาอาจมีการปิดปรับปรุง) หรือจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชค (เปิด 24 ชัว่โมง) ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ี
ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจค็  *** คาสิโนสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 21 ปีข้ึนไป
เท่านั้น สุภาพบุรุษ ตอ้งสวมเส้ือคอปก รองเทา้หุม้ส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย) 

 (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไม่มีเตียงเสริม กรณพีกั 3 ท่ำนจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หำกไม่สะดวกพกั 3 ท่ำน สำมำรถซ้ือ
ห้องพกัเดี่ยวเฉพำะบนเกน็ติง้ได้ ค่ำพกัเดี่ยวบนเกน็ติง้ ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท)  

วนัทีส่ี่ เกน็ติง้ – กวัลำลมัเปอร์ –ปุตรำจำย่ำ – มะละกำ – ยะโฮร์บำรู 

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มื้อที ่5 
 น าท่านลงจากเก็นต้ิงไฮแลนด ์ระหวา่งทางน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ช่ือดงัจากมาเลเซีย ณ ร้ำนสินค้ำ OTOP อาทิ

เช่น เคร่ืองตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยาทาประคบแกป้วดเม่ือย ปวดตามขอ้ 
ท่ีใครๆ มาซ้ือแลว้เป็นตอ้งฝากซ้ือซ ้ าอีกหลายรอบ  

 น าท่านเท่ียวชม กรุงกวัลำลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ใหญ่พระราชวงัของประมุข
แห่งประเทศ อสีตำน่ำ ไนกำร่ำ  น าท่านถ่ำยรูปย่ำน DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชมความ
งดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีท าการ
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ของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก น าท่านผา่นชม หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและชมววิ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดท่ีมองเห็นตึกไดส้วยงามท่ีสุด 

 น าท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ  จาก โรงงำนช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ 
ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหาซ้ือเพื่อล้ิมลองและน ากลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก 

กลางวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที ่6 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตรำจำย่ำ เมืองท่ีวางผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ไดอ้ยา่งสวยสด

งดงาม ท่ีส าคญัยงัเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย น าท่านชมและถ่ายรูป
ท าเนียบรัฐบาล และมสัยดิประจ าเมือง ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีชมพูอนังดงามยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก มะละกำ เมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ ชม
ความงดงามท่ีผสมสานศิลปวฒันธรรมต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ณ ยา่นอาณาจกัรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นน า
ท่านเดินข้ึนเขา ST. PAUL HILL ชมววิทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถเ์ซนตป์อลลอ์นั
เก่าแก่ และสักการะท่านนกับุญเซนตฟ์รานซิส ซาเวยีร์ อนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA 
ป้อมปืนท่ีโปรตุเกสสร้างข้ึนป้องกนัเมืองเม่ือตอนเขา้ยดึครองมะละกา  

เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที ่7 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐท่ีอยูป่ลายแหลมมลาย ูท่ีเขตแดนติดกบัประเทศสิงคโปร์ 
22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ 
ท่ีพกั NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัที่ห้ำ ยะโฮร์บำรู – สิงคโปร์ – ซิตีท้วัร์ – ถ่ำยรูปเมอร์ไลอ้อน – วดัพระเขีย้วแก้ว – วดัเจ้ำแม่กวนอมิ – ซันเทคซิตี ้น ำ้พุ
แห่งควำมมั่งคั่ง – ช้อปป้ิงถนนออชำร์ด – กรุงเทพฯ 

เชา้ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของทำงโรงแรม มื้อที ่8 
 น าท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของทั้งสอง

ประเทศ น าท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ใหท้่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของ
การท่องเท่ียวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ท่ีมีเอกลกัษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบยแ์ซนด์ อาคาร
โรงแรมและ ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ ท่ียิง่ใหญ่งดงาม 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่ำทำวน์ เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ีร้ำน DUTY FREE ท่ีมีสินคา้ราคาถูกมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเช่น น ้าหอม นาฬิกา ของท่ีระลึก และขนมนานาชนิด 

 เท่ียวชม วดัพระเขีย้วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วดัท่ีสร้างดว้ยทุนกวา่ 35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 
โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ พิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบัพุทธ
ศาสนา โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต ์ (ฟัน) ขององคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้  

 น าท่านเดินทางสู่ยา่น BUGIS เพื่อชมวดัจีนอนัเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร์ 

 น าท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี ้(SUNTEC CITY) กลุ่มอาคารท่ีออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ประหน่ึง อุง้มือท่ีมีน้ิว 5 น้ิว
เรียงรายอยู ่ มี น ้าพุแห่งความมัง่คัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) น ้าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รงกลางอุง้มือพอดี 
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และแทนท่ีน ้านั้นจะพุง่ข้ึนเหมือนๆ กบัน ้าพุท่ีอ่ืน แต่ท่ีน่ีกลบัท าใหไ้หลลงสู่จุดก่ึงกลาง ในความเช่ือท่ีวา่เหมือนเงิน
ทองไหลมาอยูใ่นอุง้มือนัน่เอง โดยมีความเช่ือกนัวา่ใครท่ีไดส้ัมผสัน ้าพุแห่งน้ีจะโชคดีและร ่ ารวยตลอดปี 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงระดบัโลกของสิงคโปร์ นัน่คือ ถนนออชำร์ด ท่ีสอง
ขา้งทางเรียงรายไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้นอ้ยใหญ่มากมาย ไม่วา่จะเป็น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 
313 SOMERSET, PARAGON และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุด
น ามาวางขายเหล่าน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (อสิระอำหำรกลำงวันและเย็นตำมอธัยำศัย) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.20 น. ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR หรือ LOW COST AIRLINES ระดบัเดียวกนั  
 เท่ียวบินท่ี TZ292 เพื่อกลบัสู่ประเทศไทย 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
หมำยเหตุ ** โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ และ

 เวลำ ณ วนัทีเ่ดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนีบ้ริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วน
 ใหญ่เป็นส ำคัญ 

 *** กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 18 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือปรับขนำดพำหนะทีใ่ห้บริกำร 

 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

29 – 2 มกรำคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
*ยกเว้นบนเกน็ติง้ไม่มีเตียงเสริม กรณเีปิดห้องอกี 1 ห้อง เพิม่ ท่ำนละ 1,000 บำท 

*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บำท *** 

** ค่ำบริกำรข้ำงต้นท่ำนต้องช ำระเพิม่ค่ำทิป ท่ำนละ 600 บำท/ทริป/ท่ำน ** 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋รถไฟตูน้อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงคใ์ชเ้ตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขสายการบิน 
 ค่ารถตูห้รือรถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
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 ค่าอาหารรวม 8 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหารชนิด
ใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 

 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภำพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้* 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียงในรายการ / 

ค่าโทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่ำรถไฟเตียงล่ำงเพิม่ 150 บำท 

 ค่าพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 
 

กำรจองและช ำระเงิน  
1. ช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลงักำรจอง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์น้ันๆ) 
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หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์
แฟกซ์  / E-Mail / LINE ID 
ส าหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยท าการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวซ่ีา รายละเอียดกรุณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 

 
ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองที่น่ัง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ าทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ ** 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
หมำยเหตุ  

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  
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2.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้

นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยุดงาน การล่าชา้ของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่าน
ถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
 

 
!!! หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือ 

อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   
 
 


