(ITKUL001)

CODE: MH21 มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

MH21:มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน เริ่มต้นเพียง 13,888 บาท
เที่ยวครั้งเดียว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
* เก็นติง
้ ไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นัง
่ กระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
* เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์
* สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิง
้ ออร์ชาร์ด เมอร์ไลออนส์ รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า
* เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
*บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์
*พักโรงแรมกัวลาลัมเปอร์ 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน

กําหนดการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
2-11ปี

พักเดี่ยว
เพิ่ม

จํานวน

8-11 ธ.ค.60

15,888

ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿

4,500

25

1-4 มี.ค.61

14,888

4,500

W/L

14-17 เม.ย. 61

17,888

4,500

W/L
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วันแรก

03.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้งไฮส์แลนด์

 --,เที่ยง,เย็น

พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 โซน M
เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร

06.00 น.

ออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH797

09.10 น.

ถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
(เวลาท้องถิ่นประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชม.)
นํ า ท่ า นผ่ า นพิ ธี ก ารประทั บ ตราหนั ง สื อ เดิ น ทาง จากนั้ น นํ า ท่ า น
เดิ นทางสู่ กรุ ง กัว ลาลั มเปอร์ เมื อ งหลวงประเทศมาเลเซีย ชม
จั ตุ รัสเมอร์ เ ดก้ า (ลานแห่ ง อิ สระภาพ) ลานประกาศ เอกราช
Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคย
ปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้า
สีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชม
อดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็น
สถาปัตยกรรมอังกฤษอย่างเห็นชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ
มาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้
ถูกลดลงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านชมและถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอีสตาน่า ไน การ่า มาเลเซีย จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อค
โกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโก
แลต ที่ ใ หญ่ ที่สุด ในมาเลเซี ย และท่ า นสามารถ
เลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้านได้ด้วยนําท่านไป
ถ่ายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่นคือ หอคอยคู่ ปิโตร
นาส Petronas Twin Towers อาคารหอคอย
คู่ปิโตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมือง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซ
ซาร์ เปลลี ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณใจกลางย่ า นธุ ร กิ จ ของ
เมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ เป็นตึกแฝดที่
สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน ระหว่างทางนําท่านเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเช่น บากุ๋ดเต๋ ขนมเปี๊ย
เป็นต้น จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นําท่านสนุกตื่นเต้นโดยนํา
ท่านนั่งกระเช้า ลอยฟ้า ที่ รวดเร็ วและปลอดภัย ที่สุดแห่ง หนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY (ระยะ ทาง 3.4
กม.) สู่ ยอดเขา “เก็ น ติ้ ง ไฮแลนด์ ” นครที่ ไ ม่ เ คยหลั บ ใหล มี
อากาศหนาวเย็น ตลอดปี บ นยอดเขาสู งกว่ า ระดั บ น้ํา ทะเล 6,000ฟิ ต
อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้ , คารา
โอ
เกะโบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุก Theme Park
ทั้ ง ในร่ ม และกลางแจ้ ง ฯลฯ (ไม่ ร วมค่ า บั ต รสวนสนุ ก ) หรื อ เลื อ ก
เพลิด เพลิน กั บเกมส์ก ารเสี่ย งโชค นานาชนิ ด อาทิ บัค คาร่า ,แบล็ ค
แจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม. (กรณี
เข้าคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัว สุภาพ เสื้อ คอปก, สวม
รองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น )

:บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปด้วย:
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ได้เวลาพอสมควรนําท่านเดินทางลงจาก เก็นติ้ง สู่ กัวลาลัมเปอร์
ค่ํา

 บริการ อาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเดิน
ทางเข้าสู่ที่พัก
:โรงแรม Ancasa Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง
เช้า

กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา มะละกา โยโฮบารู

 เช้า,เที่ยง,เย็น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นําท่านเดินทางชม เมืองใหม่ปุตราจายา ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีราคา
ถูก อาทิ นาฬิกา น้ําหอม กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซียเป็นศูนย์กลางของ
รั ฐ บาล ปุ ต ราจายา ได้ ชื่อ ว่ า เป็ น เมื อ งในสวนที่ สวยงามมี รู ป แบบการวางผั ง เมื อ งอย่ า งดี เสน่ ห์ ข องที่ นี่ คื อ
สวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรงแปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับ อาคารที่ทํางานของ
นายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่ทา
ํ การรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ที่มีทัศนียภาพทีสวยงาม
เที่ยง
บ่าย

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าสําคัญที่ มีการติดต่อ
ค้าขายหรือเป็นเมื อง เศรษฐกิจ จนได้รับฉายาว่า Golden Age หรื อ ขวาน ทอง เป็นต้นเหตุต่อการ
เปลี่ยนแปลง ประวัติศาสตร์ของมาเลเซียอยู่หลายครั้งหลายหน มีมรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรม
ของ ชาติยุโรปอยู่หลายแห่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของมาเลเซียนําท่านชมมะละกา นําท่าน
เดินทางไปชม ย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อมะละกา จากนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่
ยอดเนิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใช้ชื่อ
โบสถ์ว่า Duarte Coelho ในปี 1521 ด้วยความตั้งใจให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เมื่อครั้งที่พวก
ดัตช์ เข้ายึดครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งนี้เป็น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี 1753
ได้ มี การยกเลิ กการใช้ง านโบสถ์ และชาวดัต ช์ เ ปลี่ย นเนิ นเซนต์ ปอนด์ เ ป็นสุ สานฝั่ ง ศพของบุ ค คล
สําคัญ สุสานเปิดภายในเซน ต์ปอนด์ เป็นสถานที่ฝั่งศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจาก
นั้นได้มีการเคลื่อนย้ายส่วนที่เหลืออยู่ไปยังเมืองโกอา ในอินเดีย มีอนุสาวรีย์หินอ่อนของ St. Francis
Xavier เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา ที่บริเวณโบสถ์บนยอดของเนิน เป็นสถานที่ชมวิว
อันน่าตื่นตา และหลุมฝั่งศพแบบดัตช์ที่สวยงามสามารถพบเห็นได้ภายในโบสถ์ จากนั้นนําท่านไปชม
A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้านล่างเนินเขา เป็นที่ตั้งของป้อมปรา
การ A’Famosa หรื อ Porta De Santiago ซึ่ง สร้ า งขึ้ นเมื่ อ ปี
1511 และถู กทํ าลายโดย พวกดั ต ช์ แ ถบทั้ ง หมด เหลื อ ไว้
เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนินเขาที่มองลงไปเห็น
ตั ว เมื อ งมะละกา ป้ อ มเก่ า รอบ ความเสี ย หายมากมาย และ
บางส่ว นถู กซ่ อมแซมโดยพวกดัตช์ เมื่ อปี 1670 และสลั กชื่ อ
East India Company ไว้ จากนั้นนําท่านนําท่านเดินทางสู่
โยโฮบารู ประตูสู่สิงคโปร์
 รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนําท่านเข้า
ที่

ค่ํา
พัก
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:โรงแรม Berjaya Waterfront, Bayu Marina Resort, Silka Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม

เช้า

โยโฮบารู สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์ ไชน่าทาวน์ ช้อปปิง
้ ออร์ชาร์ด

 เช้า,เที่ยง,--

บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นําท่านประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นซิตี้
ทัวร์เมืองสิงคโปร์ นําท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดั ง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาล
ฎีกา และศาลาว่าการเมือง จากนั้นนําท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็น จุดชมวิวริมแม่น้ํา สิงคโปร์ ท่าน
สามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต
ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ ถูก
ผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตํานาน ซึ่งมี หัวเป็น สิงโต และลําตัวเป็นปลากําลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็น
สัญลั กษณ์ ของตํา นานการค้ นพบสิง หปุร ะ หรือ สิงคโปร์ในปัจ จุบัน ตามตํ านาน เล่า ขานของชาวมาเลย์ ส่ว น
ลําตัวที่ เป็นปลา แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กัน
ท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้
คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ สัมผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวจี นในประเทศสิงคโปร์ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของ
ฝาก อาทิ ขนมต่างๆและเครื่องยาจีนที่มีมากมายจากหลากหลายร้านค้า จากนั้นเดินทางต่อสู่ ย่านออร์ชาร์ด
สวรรค์ของนักช้อปปิ้งทั่วโลก เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้า โรงแรม และร้านค้าต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัยกับ

สิ น ค้ า หลากหลายแบรนด์ เ นมชื่ อ ดั ง มี ตั้ ง แต่ ร าคาแพงหรู เ ริ ศ จนถึ ง ราคาย่ อ มเยา (อาหารเย็ น อิ ส ระตาม
อัธยาศัยเพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง) จนถึงเวลานัดหมายนําท่านเดินทางเข้าที่พัก
:โรงแรม Quality Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่

เช้า

Resorts World Sentosa Universal Studio สิงคโปร์

สนามบินกัวลาลัมเปอร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า,--,--

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลกที่ รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่ า (Resort World Sentosa)
เป็นที่รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจาก
ที่ใดมาก่อนไม่ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้งพลาซ่า Festive Walkและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์
(Univerl Studios Singapore)เฟสทีฟวอล์ก(Festive Walk) (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซ
ลท่านละ 1,800 บาท *แจ้งก่อนเดินทาง7วัน) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล
สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง
24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจาก
ภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซนฮอลลีวู๊ด โซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE
LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE)
เป็ น ต้ น ซึ่ ง มี ค วามเอกลั ก ษณ์ เ ป็ น ของตั ว เอง ตั้ ง รายล้ อ มอยู่ ร อบทะเลสาบอั น สวยงาม แต่ ล ะโซนจะมี
สถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้
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สําหรับให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผู้มาเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจา กทุกคน และ
สวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ
อาทิเช่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์ :การผจญ
ภัยเรือมหาสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่ นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสําเร็จ
เป็ น อย่ า งมาก เรื่ อ ง “ มาดากั ส การ์ ” เครื่ อ งแรกของโลกจากดรี ม เวิ ร์ ค อานิ เ มชั่ น ( DREAMWORKS
ANIMATIONจุด ท่อ งเที่ย วจากเรื่ องปราสาทเชร็ ค แห่ งแรกของโลกจะเป็ น ปราสาทในสวนสนุก หางแรกใน
เอเชียที่จะมี SHREK 4D เครื่องเล่นและจุดเยี่ยมชมอื่น ๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์
สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุดสําหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลาย จูราสสิคพาร์ค เป็นต้น และเครื่อง
เล่นใหม่ล่าสุด Transformers Theme Park ถูกสร้างเฉพาะที่ Universal Studios Hollywood ใน LA และ
Universal Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่านั้น เปิดบริการในเดือนธันวาคม 54 และท่านยังได้สัมผัสกับ
เฟสทีฟวอล์กเป็น ถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ทเวิลด์เซ็ นโตซ่า ประกอบด้วยกิจ กรรมการช้อปปิ้ ง
ร้านค้ามากมาย ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย (อาหารกลางวันและเย็นอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความ
คุ้มค่าในการเที่ยวชม)
จนถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี
17.55 น.

เดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH608

18.55 น.

ถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ แวะต่อเครื่อง

22.15 น.

เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH776

23.20 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
************************************

รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่าย
ค่าจอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินค่าจอง ค่า
ทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทําการ
จองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
ประกาศสําคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการข้างต้นเนือ
่ งมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบินเชอร์ชาร์ทน้าํ มัน
ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตัว๋ บัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ
วันเดินทาง หรือยกเลิกคืนเงินได้ ทุกกรณี

ข้อมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินที่ใช้

มาเลเซียแอร์ไลน์

เวลา

เวลาประเทศสิงคโปร์ และมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชม

สภาพอากาศ

อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา (กรุณาเช็คสภาพอากาศก่อนเดินทางอีกครั้ง)

สกุลเงิน

มาเลเซีย เงินริงกิต (RM) 1 RM = 10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อน
เดินทาง สิงคโปร์ ดอลล่าสิงคโปร์ ( SD) 1 SD = 25 -26 บาท โดยประมาณ กรุณา
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ตรวจสอบก่อนเดินทาง
โรงแรม

จํานวน 3 คืน คือ กัวลาลัมเปอร์ 1คืน โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน พักห้องละ 2 ท่าน
กรณีเดินทางเป็นจํานวนคี่ จัดพัก 3ท่านมีเตียงเสริมให้

อาหาร

มื้อเช้า จัดบุฟเฟ่ต์ของโรงแรม มื้อเที่ยง และเย็น จัดเป็นเช็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 ท่าน
ร้านอาหารส่วนใหญ่ ทํารสชาติอาหารใกล้เคียงถูกปากคนไทย แต่อาจจะไม่จัด ท่านอาจจะ
เตรียม น้ําพริกไปได้

ไฟฟ้า

ระบบ 220 V เท่ากับเมืองไทย แต่จะมี 3 รู กรุณาเตรียมปลัก
๊ 3 ขาเหลี่ยมไป

น้ําดื่ม

น้ําดื่ม จะมีบริการท่านละ 1ขวดต่อวัน
บางโรงแรม อาจจะไม่มน
ี ้ําดื่ม แต่จะมีชา กาแฟ บริการในห้องฟรี

ภาษา

มาเลเซีย ใช้ภาษาท้องถิ่น ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ
สิงคโปร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง

การนัดหมายและ การ
เตรียมตัวการเดินทาง

บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหน้าทัวร์ เบอร์โทร จุดนัดหมาย
ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน

กรุ๊ปสามารถออก
เดินทาง

กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้ ขั้นต่ํา 20 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์บริการ

การให้ทิป

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ( รวม 4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต) สําหรับหัวหน้า
ทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการบริการ

ค่าบริการนี้รวม ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย และเซอร์ชาร์ทน้ํามันแล้ว, ค่า
รถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ ระบุในรายการ ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย , ค่าน้ําดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อ นไขกรมธรรม์ข องบริษั ทประกัน ภัย (กรณี ลูก ค้าต้ อการซื้อ ประกัน สุข ภาพเพิ่ มกรุณ าติ ดต่ อ
บริษัท)
ค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ ทีวี ช่องพิเศษ
,ค่า ภาษี มู ลค่ า เพิ่ ม 7% ภาษีหั ก ณ ที่ จ่า ย 3% (ถ้ า ไม่ เ อาใบกํ า กับ ภาษีไ ม่ ต้อ งจ่า ย) , ค่ า ใช้ จ่ ายอั นเกิ ด จากอุบั ติ ภัย ทาง
ธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและ
ต่างประเทศ การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ,.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ
( 4 วั น ร ว ม เ ป็ น
100
ริ ง กิ ต ) สํ า ห รั บ หั ว ห น้ า ทั ว ร์ แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ ใ น ก า ร บ ริ ก า ร ,
ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทาง(พาสปอต)เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ํากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-กลับ
**กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธ
การออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*
เงื่อนไขในการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และ ชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วันล่วงหน้า
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)
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การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจํา
หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทําการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
7. การจัดการเรือ
่ งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ป ที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบ
ั ความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ลว่ งหน้าได้
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ
้ ัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จด
ั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของผูจ
้ ัดกํากับเท่านัน
้
10. ผู้จัดจะไม่รบ
ั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
11. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE หรือเตียงเสริม กรุณาแจ้งบริษัทล่วงหน้า
12. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปน
ุ่ หรือ วันเสาร์อาทิ ตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลาใน
การท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินจ
ิ ของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอ
ความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
13. บริการน้ําดื่มท่านวันละ1ขวดต่อคนต่อวันเริม
่ ในวันที่2ของการเดินทางถึงวันที่4ของการเดินทาง
14. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบต
ั ิเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว
ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของ
บริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชําระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
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