
 

GO  MALAYSIA – SINGAPORE 4D 3N 
โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกมุภาพนัธ ์- กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไฮไลทท์วัร ์
ทรปิเดยีว พาไปตะลุย 2  ประเทศ มาเลเซยี – สงิคโปร ์

ถ า้บาตู - เก็นติง้ ไฮแลนด ์- กวัลาลมัเปอร ์

ปุตราจายา - มะละกา - Jewel Changi Airport 

พเิศษ !! เลอืกซือ้ทวัรเ์สรมิ Universal Studio 

 



 

วนัแรก สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- ถ า้บาตู - เก็นติง้ ไฮแลนด ์- กวัลาลมัเปอร ์        

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูม  ิ

เคาน์เตอร ์สายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.55 น. คณะออกเดนิทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอร์

ไลน ์เทีย่วบนิที ่MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ช ัว่โมง) 

09.10 น คณะเดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ตรวจเช็คสัมภาระเป็น

ทีเ่รยีบรอ้ย จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้ ไฮแลนด ์(โปรดน าเสือ้หนาวตดิตัวไปดว้ย)  

ในระหว่างการเดนิทางน าท่านแวะ ถ า้บาตู นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บ

ความนยิมในหมู่นักท่องเทีย่วแลว้ ยังเป็นวัดและสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในศาสนาฮนิดูอกีดว้ย 

ในแต่ละปีผูม้ีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ระหว่างเทศกาลประจ าปีไทปูซัม ถ ้าหนิปูนแห่งนี้ตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ประกอบดว้ยสามถ ้าหลัก ซึง่ใชเ้ป็นวัดและศาสนสถานฮนิดู สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตูก็คือ 

รูปป้ันเทพของศาสนาฮนิดูขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใกลก้ับปากถ ้า นอกจากนี้หากคุณเดนิขึน้บันได 

272 ขัน้ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเสน้ขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองไดอ้ย่างชัดเจน 

รอบๆวัดจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหนา้ผาที่ไดรั้บความนิยมในหมู่

นักท่องเทีย่วทีช่ืน่ชอบการผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถ ้ารามายณะซึง่ดา้นในมีภาพวาดของพระ

เจา้ในศาสนาฮนิดูใหช้ม ก่อนขึน้กระเชา้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย 

หลากหลายชนิด ที่พากันลดราคาเพื่อดึงดูดใจนักชอ้ปป้ิงทัง้หลายที่มาเยือน ณ OUTLET 

SHOPPING MALL Sky Way  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA Sky Way เพื่อน่ังกระเชา้ขึน้สู่ ยอด

เขาเก็นติง้ (กระเชา้ 1 กระเชา้น ัง่ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

บ่าย เพลิดเพลินไปกับ City Of  Entertainment และชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนิดที่ First 

World Plaza และ ชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่เพิง่เปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมรา้นคา้แบรนด์

เนมชือ่ดังหลายๆ รา้นจากทั่วทุกมุมโลก เด็ก ๆ สามารถเพลดิเพลนิกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ใน

บรเิวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรอืจะเขา้คาสโินเสีย่งโชค (เปิด 24 ช่ัวโมง) 

ที่มีเครื่องเล่น ที่ถูกกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ็ค                           *** 

คาสโินสงวนสทิธิส์ าหรับผูท้ีม่อีายุมากกว่า 21 ปีขึน้ไป เท่านัน้  สภุาพบุรุษ ตอ้งสวมเสือ้คอปก 

รองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีต่งกายสภุาพ ***   

ต่อจากนัน้พาทุกท่านลงจาก ยอดเขาเก็นติง้ เพือ่เดนิทางสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร ์

น าท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คกึคักที่สุดใน

กัวลาลัมเปอร์ อยู่ในย่านบูกติบนิตัง ที่นี่มีขายทัง้อาหารทอ้งถิน่หลากหลายชนดิ อาหารทะเล 

อาหารจนี ไปจนถงึอาหารไทย 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

  ทีพ่กั Pudu plaza Hotel Kuala lumpur  หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์- ปุตราจายา - มะละกา   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั                   

จากนั้นไปยัง พระราชวงัแห่งชาต ิ Istana Negara  พรอ้มทหารมา้ น าท่านชม จตุัรสั

เมอรเ์ดกา้ Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอสิระภาพจากการเป็นเมืองขึน้ของอังกฤษ  

เมื่อถงึวันชาตขิองประเทศมาเลเซยีจะมกีารจัดงานรื่นเรงิ ชาวมาเลเซยีจะมาชุมชนเพื่อเฉลมิ

ฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึง่ธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็น

ครัง้สุดทา้ย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สงิหาคม 1957 และแทนที่ดว้ยธงชาติมาเลเซีย  

ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building 

จากนัน้น าทุกท่านถ่ายภาพคู่กับ  ตกึแฝด หรอื ตกึปิโตรนสั  Petronas Twin Tower ทีม่ี

ความสงู 452 เมตร ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   



 

จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้ ช็อคโกแลต แท ้ๆ จากโรงงาน ช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสนิคา้

ของฝากชือ่ดังของมาเลเซยีทีนั่กท่องเทีย่วต่างหาซือ้เพือ่ลิม้ลองและน ากลับไปฝากคนที่ท่าน

รัก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนั้นน าคณะท่านเดนิทางสู่  เมอืงใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนยก์ลาง

ของหน่วยงาน ราชการและโครงการน าร่องทางดา้น ไอที ซึ่งไดแ้นวคิดมาจาก ระบบ

อิเลคทรอนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและกา้วหนา้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

ภายในศตวรรษที ่21 นี้ ศูนยก์ลางแห่งความดงึดูดใจ ไดแ้ก ่เปอรด์านาปุตรา Perdana Putra 

ตัง้อยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึง่สามารถมองลงมาเห็นบริเวณดา้นล่างทัง้หมด Perdana Putra 

complex ประกอบดว้ยส านักงานนายกรัฐมนตรี เสรี เพอดานา สถานที่พ านักประจ าต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  มัสยิดปุตรา Putra Mosque มีโดมสีชมพู ก่อสรา้งดว้ยหินแกรนิตสีกุหลาบ 

ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความ 

โดดเด่นดว้ย สะพานปุตรางดงามตรงึตาดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา เดินทางไปยัง Malaka Straits Mosque มสัยดิเซลทั 

นักท่องเที่ยวมักเรียกว่ามัสยดิลอยน ้า ถูกสรา้งบนเกาะ Pulay ซึง่เป็นเกาะที่ทางรัฐบาลสรา้ง

ถมที่ข ึน้มาใหเ้ป็นที่พักและตัง้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึน้มาในปี 2006 ไฮไลตข์องการไป

เทีย่วมัสยดิเซลัทคอืการรอชมพระอาทติยล์ับขอบฟ้าทีส่วยงามมาก ขอ้ปฏบัิตเิล็กนอ้ยคอื ตอ้ง

แต่งตัวใหเ้หมาะสม ซึง่ส่วนใหญ่ผูช้ายจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถา้ผูห้ญงิตอ้งมีการคลุมผมดว้ย

ผา้ฮญิาบดว้ย ซึง่ทางมัสยดิก็มชีดุไวใ้หนั้กท่องเทีย่วไดเ้ปลีย่นกอ่นเขา้ไปในมัสยดิ 



 

จากนั้นน าท่านไปยัง ถนนคนเดินยองเกอร์ คือสวรรค์ส าหรับนักสะสมของเก่าและ

ผูเ้ชีย่วชาญการต่อรองราคา ทีถ่นนแห่งนี้ คุณจะสามารถหาซือ้งานศลิปะโบราณหรอืของเก่าที่

มีอายุกว่า 300 ปี รวมถงึสนิคา้น่าสะสมมากมายที่มีประวัตแิละความเป็นมาที่แตกต่างกัน จา

ลานฮังเยบัต ในอดตีรูจ้ักกันในชือ่ถนนยองเกอร ์ เป็นทีรู่จ้ักในหมู่นักสะสมทั่วโลกว่าเป็นแหล่ง

ซือ้หาและต่อรองราคาวัตถุโบราณทีด่ทีี่สดุ ปัจจุบันบนถนนเสน้นี้มรีา้นขายเครือ่งดืม่กาแฟและ

รา้นงานฝีมือมากมาย สรา้งบรรยากาศที่ผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมัยใหม่เขา้

ดว้ยกัน 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั ECO TREE MALACCA  หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   มะละกา - ยะโฮรบ์ารูห ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั    

น าท่านเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงท่าส าคัญทีม่กีารตดิต่อ  คา้ขายหรอื

เป็นเมืองเศรษฐกจิอีกที่หนึ่งของมาเลเซยี จากนั้นน าท่าน ชมย่านบา้นเก่าแก่สมยั BABA 

NYONYA ชมดตัชส์แควร ์หรอืจตุัรสัแดง (Red Square) เนื่องจากทีน่ี่เคยเป็นศนูยก์ลาง

ชมุชนดัตชใ์นสมัยทีเ่ขา้มาปกครองมลายู อาคารต่างๆ  ทีล่อ้มรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบ

ตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเป็นลานน ้าพุแบบอังกฤษทีส่รา้งถวายแด่พระราชนิีวคิตอเรียในปี ค.ศ. 

1904 รอบๆ ลานน ้าพุคอื หอนาฬกิา โบสถค์รสิต ์(Christ Church) ศลิปกรรมดัตชป์ระยุกต ์

และ อาคาร สตดัธิวท ์(Stadhuys) เป็นอาคารดัตช์เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย ชมป้อม 

A’Famosa ปัจจุบันคงเหลอือยู่เพียงป้อมเดยีว ป้อมนี้ตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขาเล็ก ๆ ซึง่บนยอดเขาเป็น

ทีต่ัง้ของ โบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul) ดา้นหนา้โบสถม์รูีปป้ันของนักบุญ Francis Xavier 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Malacca Nyonya Restauran 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ยะโฮรบ์ารูห ์น าท่านเทีย่วชม ชอ้ปปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นม   City 

Square และบริเวณนี้ยังมีสถานที่ชอ้ปป้ิง Komtar รวมถึงรา้นเสื้อผา้ Outlet ใหทุ้กท่าน

เพลดิเพลนิอย่างจุใจ   

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  
  ทีพ่กั THE HOLMES GP  หรอืเทยีบเทา่ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 

วนัทีส่ ี ่  ยะโฮรบ์ารูห ์–  สงิคโปร ์- สนามบนิชางง ี

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั     

น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์หลังจากผ่านพธิศีุลกากรตรวจคนเขา้เมอืง น าท่าน

ชม ปากแม่น ้าสงิคโปร์ ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ย ท าเนียบรัฐบาลศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ชม

ถนนอลซิาเบธวอลค์ ใหท้่านไดถ่้ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ เมอรไ์ลออน สัตว์

ในต านานทีม่หัีวคลา้ยสงิโต โดยมลี าตัวและหางเหมอืนปลา ตลอดจน โรงละครเอสพานาด ที่

มีลักษณะการก่อสรา้งเหมือนทุเรียนขนาดยักษ์ ที่สรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีจ่ัดงานขนาดใหญ่ๆ 

มากมาย และตกึระฟ้าอีกมากมายทีเ่ป็นสัญลักษณ์ถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิอย่างมากของ

สงิคโปร ์ 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน ์ชมวดั พระเขีย้วแกว้ (Buddha Tooth 

Relic Temple) สรา้งขึ้น เพื่อเ ป็น ที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก ว้ของพระพุทธเจ ้า วัด

พระพุทธศาสนาแห่งนี้สรา้งสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง วางศลิาฤกษ์เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 

2005 ค่าใชจ้่ายในการก่อสรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรียญสงิคโปร์ (ประมาณ 1,500 ลา้น

บาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิี ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื 

ชัน้4 เป็นที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้ (หา้มถ่ายภาพ) ใหท้่านไดสั้กการะองคเ์จา้แม่กวนอิม 

และใกลก้ันก็เป็น วัดแขก ซึง่ม ีศลิปกรรมการตกแต่งทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระอาหารกลางวันและเย็น  ตามอัธยาศัย เพือ่ความสะดวกในการเทีย่ว 

***หรอืเลอืกซือ้  Option คา่เขา้ชมตา่งๆ*** 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ สงิคโปร ์Universal Studio Singapore สวนสนุกที่เปิดสาขาไม่

ทั่วโลกโดยเปิดแห่งแรกทีส่หรัฐอเมรกิาและไดท้ยอยเปิดตามประเทศต่างๆรวมถงึสงิคโปร์ดว้ย

ภายในสวนสนุกจะมีเครื่องเล่นและโชวต์่างๆที่มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมช่ันชือ่ดังหลาย

เรื่อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ Transformers, จูลาสสิคปาร์ค Jurassic Park,,มาดากัสกา้

Madagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่นๆซึง่ท าใหเ้ราไดผ้จญภัยบนเครื่อง

เล่นต่างๆที่มีธีมหนังแอนิเมช่ัน จนรูส้กึเหมือนเขา้ไปอยู่ในฉากของหนังจรงิที่นี่รวมโซนของ

เล่นไวใ้หท้่านไดส้นุกสนานไวถ้งึ 7โซนดว้ยกัน 

(ผูใ้หญ่ท่านละ  81 SGD / เด็กท่านละ  61 SGD  ไม่รวมในราคาทวัร ์ หากตอ้งกากร

ซือ้บตัรโปรดแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

 



 

➢ Gardens By the Bay 2 Dome เป็นสวนพฤกษาศาสตร์ขนาดใหญ่ของสงิคโปร์ในย่าน

Marina Bay เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสงิคโปร์ในเวลานี้ สวนแห่งนี้มีความ

โดดเด่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพันธไ์มน้าๆ ชนิดจากทั่วทุกมุมโลก ทัง้

พชืทะเลทราย พชืเมอืงหนาว พชืทีอ่ยู่บนดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล อย่างกหุลาบ

พันปี มกีารท าโดมปรับอากาศเรอืนกระจกรูปทรงเปลอืกหอยทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกถงึ 2 โดม โดย

ไม่มเีสาค ้ายันภายในโดม ขนาดใหญ่ 2.2 และ 1.5 เท่าของสนามฟตุบอล   

(ผูใ้หญท่า่นละ 28 SGD/ เด็กทา่นละ 15 SGD  ยงัไมร่วมในราคาทวัร ์ หากตอ้งกากร

ซือ้บตัรโปรดแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

➢ S.E.A  Aquarium เป็นพพิธิภัณฑสั์ตวน์ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกกับ Marne Life Park   

จัดล าดับใหเ้ป็นอควาเรยีมใหญ่ที่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ ถูกออกแบบใหเ้ป็นอโุมงค์ใต ้

น ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า  45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า  800 สายพันธ ์รวบรวมสัตวน์ ้า

กว่า  100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรอืภายในไดจ้ าลองความอดุมสมบูรณ์ของ

ทะเลต่างๆ ทั่วโลก   

(ผูใ้หญ่ท่านละ 41 SGD/ เด็กท่านละ 30 SGD  ยงัไม่รวมในราคาทวัร ์หากตอ้งกากร

ซือ้บตัรโปรดแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

บ่าย น าท่านชอ้ปป้ิงเลือกซือ้สนิคา้ต่างๆ ที่ ออรช์ารด์โรด สวรรคข์องนักชอ้ปทุกคน ถนน

ออร์ชาร์ด ถนนสาย ชอ้ปป้ิงที่มีชือ่เสยีงที่สุดของเอเชยี และมีรา้นเสือ้ผา้แฟช่ันยอดนิยมรา้น

ขายสนิคา้เฉพาะทางและผลติภัณฑท์ีต่อบสนองไลฟ์สไตลอ์ืน่ ๆ อกีมาก  

เย็น ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิชางง  ีใหท้่านไดสั้มผัสความอลังการกลาง

เทอร์มินอลใหม่ของ Jewel Changi Airport  ที่เนรมิตน ้าตกยักษ์สูงกว่า 40 เมตรกลาง

สนามบนิ สวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมสัญลักษณ์รูปทรงโดมขนาดใหญ่ และสวนสเีขยีวสไตล์

ทรอปิคอลสดุตืน่ตาตืน่ใจ 

19.30 น. คณะออกเดนิทางกลับสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิ มาเลเซยี

แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH616 

20.30 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกัวลาลัมเปอร ์ 

22.00น.     ออกเดินทางจาก กรุงกวัลาลมัเปอร  ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไลน์                

เทีย่วบนิที ่MH796 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ช่ัวโมง)  



 

23.10น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิเดนิทางถงึจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดภิาพพรอ้มความ

ประทับใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

จรงิ แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผู์เ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ 

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม 

(ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

ช าระที่สนามบนิในวันเชค็อนิ สว่นค่าทปิหัวหนา้ทัวร์แลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

 

 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดีย่วเพิม่ 

07-10 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

13-16 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

20-23 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

26-29 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

03-06 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

05-08 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

09-12 เม.ย.63 10,999 10,999 3,500 

16-19 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

23-26 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

30 เม.ย.-03 พ.ค.63 11,999 11,999 3,500 

02-05 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

03-06 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

04-07 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

07-10 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

14-17 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

21-24 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

03-06 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

04-07 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

11-14 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

18-21 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

25-28 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

02-05 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

03-06 ก.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

09-12 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

16-19 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

23-26 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

25-28 ก.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

30 ก.ค.-02 ส.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2 ปี 

5,500 บาท 

 



 

ไม่มรีาคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไม่เกนิ 2 ปีบรบูิรณ์ ณ วันเดนิทางไปและกลับ 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแต่ละเสน้ทางจะมีการก าหนดผูเ้ดนิทางขัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทัวร์นี้ ก าหนดใหม้ีผู ้

เดนิทางขัน้ต ่า 15 ท่าน  หากมผีูเ้ดนิทางไม่ถงึทีก่ าหนด บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่ค่าทัวร ์หรอื 

เลื่อนการเดนิทาง หรือ ยกเลิกการเดนิทาง หากท่านมีไฟลท์บินภายในประเทศแต่มิไดแ้จง้ใหเ้รา

ทราบล่วงหนา้ก่อนทางบริษัทฯ จะไม่รีบผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออก

เดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุกครัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลับจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเที่ยวบนิเพื่อยืนยันกับทางเจา้หนา้ที่ก่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซือ้ตั๋วเครื่องบิน

ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดนิทางได ้อันเนื่องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสาย

การบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเที่ยวบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเที่ยวบนิรวมกัน ตารางการ

เดนิทางมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนือการความคุมของ

ทางสายการบิน หรือจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรือเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภัย ดังนั้นเหตุผล

เหล่านี้ อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รับผดิชอบและไม่คนืค่าใชจ้่าย

ใดๆ ทัง้สิน้ อนึง่ บรษัิทฯ จะยนืยันกรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วันกอ่นเดนิทาง หากไม่มั่นใจกรุณา

สอบถามพนักงานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเฟิรม์เดนิทางแลว้นัน้ ท่านจะไม่สามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไม่ว่าจะเกดิเหตุการณ์ใดๆ 

ต่อท่านก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟิร์มของกรุ๊ปนั้นประกอบจากตัวเลขการจองการเดนิทางของ

ท่าน หากท่านถอนตัวออก ท าใหก้รุ๊ปมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมขึน้ หรืออาจท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออก

เดินทางได ้ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์มิอนุญาตใหเ้ลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดท้ัง้สิน้และเก็บ

ค่าใชจ้่ายทัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทัวร ์ 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มานัน้ หมายถงึท่านไดย้อมรับขอ้เสนอและยนืยันจ านวนตามทีท่่านไดจ้องเขา้มา หาก

ท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็น

จะตอ้งเปลี่ยนแปลงท่านจะยินยอมใหท้างบริษัทฯ คิดค่าใชจ้่ายที่ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงค่า

เสยีเวลาในการขาย อย่างนอ้ยทีส่ดุเท่าจ านวนเงนิมัดจ า ทัง้นี้ทัง้นัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

✓ ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบุ Economy Class ค่าภาษีสนามบนิ ค่าภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และ
เน่ืองจากเป็นต๋ัว  กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

✓ น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 



 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบุ  

✓ โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  
อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาติดต่อ
พนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้ โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดียวกัน ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่
หากมีการแกไ้ขจากใบเดินทางอีกนั้นขอใหท้่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกั้บผู ้
เดนิทางแน่นอน 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ    
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   
✓ ค่ามัคคุเทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์ูแลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 
✓ ค่าเบีย้ประกันอบัุตเิหตุในการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกันท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  
 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

× ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ ค่าซักรดี 

ค่ามนิบิารใ์นหอ้งและค่าพาหนะต่างๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

× ค่าธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 

× ค่าน ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน  

× ค่าภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ 

× ค่าทปิคนขับรถและมัคคุเทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ท่านละ 1,500 บาท/ทรปิ  

(ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) ค่าทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความพงึพอใจของท่าน 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

• การช าระมดัจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมัดจ า จ านวน 5,000 บาท ต่อท่าน เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และช าระสว่นที่

เหลือทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่าน

จะโดนยดึมัดจ าโดยที่ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คืนได ้อันเนื่องมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งส ารอง

จ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของที่พักและตั๋วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทาง

บรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการเดนิทางให ้

พรอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพือ่ออกตั๋วหรือค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระ

เงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

• จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 

ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้ โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วันกอ่นออก

เดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ให ้

ท่านหากท่านตอ้งการ 



 

• การรบัการดูแลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ีลแชร์ กรุณาแจง้บรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 

วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนิ

นัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรียกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทย

และในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะ

ของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ีน่ั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้าร

ดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้ง

ดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด 

• การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ

ต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมือง

นัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศก์

หรอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มสีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการ

ตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่สนับสนุน

ใหลู้กคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 

เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกว่า 5 หนา้กระดาษ 

• การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้ง

ค่าบรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไม่ร่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

เงือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง) 

เงือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมี

การปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การน าสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

❖ บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, 

เกดิจากการโจรกรรม และ อบัุตเิหตุจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

❖ เมื่อช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แลว้ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด  



 

❖ รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบุในโปรแกรม  

❖ การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผู ้

สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได ้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได ้ 

❖ มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผู ้

จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากับเท่านัน้ 

❖ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ใน

กรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้

เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทาง

ผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 

ๆ  

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้

ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่

มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

❖ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ

นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน 

การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง 

หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

❖ ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบว่าขนาดของโรงแรม แต่ละเมือง, ประเทศ นั้นแตกต่างกัน ซึง่ทาง

บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ 

 

 

  


