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รหัสทัวร ์MH16 

มาเลเซยี สงิคโปร ์4 วนั 3 คนื 

บนิเขา้-ออกจากมาเลเซยี 

 

มาเลเซยี-สงิคโปร ์4วนั 3คนื  โปรโมช ัน่ เร ิม่เพยีง 12,400 บาท 

เทีย่ว 2 ประเทศ เทีย่วครบทุกไฮไลท ์ 

เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนุกในรม่ ชมคาสโิน 

เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้  โรงงานช็อกโกแลต เมอืงใหมปุ่ตราจายา  

เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 

โยโฮบารู   พรีเ่มีย่มเอา้เล็ท  

สงิคโปร ์ถา่ยรูปสงิโตทะเล เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซ่า                                             

เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากโยโฮบารู 

พกัโรงแรมบนเก็นติง้ 1คนื และ โยโฮบารู 2 คนื 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

10-13 ก.พ. 60 14,500 3500 

03-06 ม.ีค. 60 12,400 3,500 

16-19 ม.ีค. 60 12,400 3,500 

23-26 ม.ีค. 60 12,400 3,500 

06-09 เม.ย. 60 13,500 3,500 

13-16 เม.ย. 60 15,500 3,500 
 

ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์

04.00 น.   พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการ
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บนิ  MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 

05.55 น. ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่

MH797 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์น า

ทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้

น าทา่นเดนิ 

สูก่วัลาลมัเปอร ์(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่

ประเทศไทย 1ชัว่โมง)  ถงึเมอืงหลวงกัวลาลมัเปอร ์

น าทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศ

มาเลเซยี ชมจตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่

อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence 

Square หลงัจากทีอ่ังกฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาด

ใหญ ่หากจะเทยีบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีส่งู

ทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ 

อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีท่กุๆ วนัชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี 

จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กู  ลดลงครัง้สดุทา้ย 

เมือ่ วนัที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี 

บา่ย จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรูป บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี 

จากนัน้เราไปลิม้รสช็อกโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติชอคโกแลต ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

มาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยน าทา่นไปถา่ยรูปกับ ตกึ

แฝด KLCC น่ันคอื หอคอยคู ่ปิโตรนาส Petronas Twin Towers อาคารหอคอยคูปิ่โต

รนาส) เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของเมอืงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซ

ซาร ์เปลล ีตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของเมอืง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝด

ทีส่งูทีส่ดุในโลกในปัจจบุนั 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นสนุกตืน่เตน้

โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีร่วดเร็วและปลอดภัยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากสถาน ี

SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่ยอดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลับใหล มี

อากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 6,000ฟิต  

:เขา้สูท่ีพั่ก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL:  ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” 

ประเทศมาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บน

เก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความ

บนัเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตา

กบัรูปปัน้ขนาดใหญย่ักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทีนั่น้

จรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 

30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ทัง้ในร่มและกลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่

บตัรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคาร่า,แบล็ค

แจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและ

สภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   

:บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 

 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
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 (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี2 เตยีงส าหรบักรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง) 

วนัทีส่อง เก็นติง้  กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา   มะละกา โยโฮบารู 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้ ระหวา่งทาง

น าทา่นแวะไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู 

อาทเิชน่ นาฬกิา น ้าหอม กลอ้งถา่ยรูป เป็นตน้ และ

เลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋

เต ๋ขนมเป๊ีย เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชม 

เมอืง ใหม ่ปุตราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่อง

มาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา 

ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีูปแบบการ

วางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ีค่อืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรูปทรง 

แปลกตา  แวะชมและถา่ยรูปกับอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพู

อาคารที ่ ท า  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีศันยีภาพทสีวยงาม 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา เมอืง

ประวตัศิาสตรม์ะละกา เป็น สถานทีส่ าคัญทาง

ประวตัศิาสตร ์ เป็นเมอืงทา่ส าคญัที ่มกีารตดิตอ่

คา้ขายหรอืเป็นเมอืง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาวา่ 

Golden Age หรอื ขวาน ทอง เป็นตน้เหตตุอ่

การเปลีย่นแปลง ประวตัศิาสตรข์องมาเลเซยีอยู่

หลายครัง้หลายหน มมีรดกตกทอดทาง 

สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลายแหง่ และ

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วส าคัญของมาเลเซยีน าทา่นชม

มะละกา น าทา่นเดนิทางไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ตกึแดงถา่ยรูปกบัสามลอ้มะละกา  

จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด ์โบสถแ์หง่

นีส้รา้งขึน้โดยกัปตนัเรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ือ่โบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ย

ความตัง้ใจใหเ้ป็นโบสถท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในเมอืง เมือ่ครัง้ทีพ่วกดตัช ์เขา้ยดึครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถ์

แหง่นีเ้ป็น  ST. Paul’s Church เมือ่โบสถน์ีส้รา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้าน

โบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝ่ังศพของบคุคลส าคญั สสุานเปิดภายใน

เซนตป์อนด ์เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. Francis Xavier เมือ่ปี 1553 หลงัจากนัน้ไดม้กีาร

เคลือ่นยา้ยสว่นทีเ่หลอือยูไ่ปยังเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis 

Xavier เพือ่ร าลกึถงึการกักกนัเมือ่ 400 ปีทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานที่

ชมววิอนัน่าตืน่ตา และหลมุฝ่ังศพแบบดตัชท์ีส่วยงามสามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ ์จากนัน้

น าทา่นไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์ดา้นลา่งเนนิ

เขา เป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ A’Famosa หรอื Porta De Santiago ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 

1511 และถกูท าลายโดย  พวกดตัชแ์ถบทัง้หมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ 

บนเนนิเขาทีม่องลงไปเห็นตวัเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่น

ถกูซอ่มแซมโดยพวกดตัชเ์มือ่ปี 1670 และสลกัชือ่ East India Company ไว ้ จากนัน้น าทา่น

น าทา่นเดนิทางสูโ่ยโฮบารู ประตสููส่งิคโปร ์

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร   หลงัอาหารน าทา่นเขา้ทีพ่กั   

 :โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่าม โยโฮบารู  สงิคโ์ปร ์เมอรไ์ลออนส ์Resorts World Sentosa Universal Studio 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
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 หลงัอาหาร น าทา่นเขา้สูป่ระเทศสงิคโปร ์ 

น าทา่นประทบัตราหนังสอืเดนิทางและผา่น

พธิตีรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ซติีท้วัรเ์มอืง

สงิคโปร ์น าทา่นผ่านชมเมอืง เริม่จากปาดงั 

สนามขนาดใหญซ่ึง่ลอ้มรอบดว้ยท าเนยีบ

รัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาวา่การเมอืง 

จากนัน้น าทา่นชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่

เป็นจดุชมววิรมิแมน่ า้ สงิคโปร ์  ทา่น

สามารถ ถา่ยรูปคูก่บั เมอรไ์ลออ้น 

สญัลกัษณ์ของประเทศสงิคโปร ์ ซึง่มอีายุ

กวา่ 30 ปี โดยรูปปัน้ครึง่ สงิโต ครึง่ปลานีห้ันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีศันยีภาพที่

สวยงาม มากๆ  การออกแบบ  The Merlion นี ้ถกู  ผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและต านาน 

ซึง่มหีัวเป็น สงิโต และล าตวัเป็นปลาก าลงัโตค้ลืน่  สว่นหัวนัน้เป็นสญัลกัษณ์ของต านานการ

คน้พบสงิหปรุะ หรอืสงิคโปรใ์นปัจจุบนั ตามต านาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์สว่นล าตัวที ่เป็น

ปลา แสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ทีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง  ใกล ้ๆ  

กนัทา่นจะพบกับ  โรงละคร เอสพนาเนด ทีม่ลีักษณะเป็นเอกลษัณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร ภายนอก

ถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกับเปลอืกทเุรยีนขนาดยักษ์ มคีวามสวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่ง 

ยิง่ 

 จากนัน้น าทา่นสมัผัส

ประสบการณ์ใหมย่ิง่ใหญ่

ระดบัโลก ทีร่สีอรท์เวลิด ์

เซนโตซา่  (Resorts 

World Sentosa) เป็นที่

รูจ้ักในฐานะสวนสนุกของ

โลก รสีอรท์แหง่นีจ้ะมอบ

ประสบการณ์ใหมม่ากมายที่

คณุจะไมเ่คยไดส้มัผัสจาก

ทีใ่ดมากอ่น  ไมว่า่จะเป็น 

คาสโินระดบั  โลก ชอ้ปป้ิง

พลาซา่ Festive Walk   

และ  ยนูเิวอรแ์ซล 

สตดูโิอ สงิคโปร ์ 

(Universal Studios 

Singapore) เฟสทฟี 

วอลก์ (Festive Walk) (ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยูนเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800 บาท *

แจง้กอ่นเดนิทาง7วนั) ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์เป็นสวนสนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่

แรกและแหง่เดยีวของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตท้ีม่เีครือ่งเลน่และจดุทอ่งเทีย่วจากภาพยนตรช์ือ่

ดงั  24  จดุ โดยที ่18 จดุนัน้ มอียูแ่ตส่งิคโปรเ์ทา่นัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  สตดูโิอ สงิคโปรเ์ป็นสวน

สนุกระดบัโลก ทีม่คีวามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ ทีม่คีวามเป็น

เอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊   โซน

ไซไฟซติี ้ อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE LOST WORLD)  จรูาสสคิพารค์รา

ปิดแอดเวนเจอร ์  (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มคีวาม

เอกลักษณ์เป็นของตวัเอง ตัง้รายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอนั

สวยงาม  แตล่ะโซนจะมสีถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความ

บนัเทงิตา่งๆ ในรูปแบบของตวัเอง  โดยจะมเีครือ่งเลน่ทีไ่ม่

เหมอืนใครไวส้ าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผูม้าเยีย่ม

เยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงทีจ่ะเรยีกเสยีงหัวเราะจากทกุคน 

และสวนสวยส าหรับครอบครัวและกลุม่เพือ่น รวมถงึรา้นคา้
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และรา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิง่ทีน่่าสนใจ อาทเิชน่ BATTLESTAR 

GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุของโลก   มาดากสัการ ์ :  การผจญภัยเรอื

มหาสนุก  (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครือ่งเลน่จากภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บ

ความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง   “ มาดากัสการ ์”   เครือ่งแรกของโลก   จากดรมีเวริค์อานิ

เมชัน่  (DREAMWORKS ANIMATION  จดุทอ่งเทีย่วจากเรือ่ง   ปราสาทเชร็ค แหง่แรกของ

โลก  จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจ่ะม ี  SHREK 4D เครือ่งเลน่และจุดเยีย่ม

ชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จอ์อฟเดอะมมัมี ่  วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์

และพเิศษสดุส าหรับเด็กๆ แคนูโนป้ี ฟลาย จรูาสสคิพารค์ เป็นตน้ และเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ 

Transformers Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที ่Universal Studios Hollywood ใน LA 

และ Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่นัน้ เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 54 และ

ทา่นยังไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิระดับโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่ 

ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปป้ิง รา้นคา้มากมาย ภัตตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย 

 (อาหารกลางวนัอสิระตามอธัยาศยัเพือ่ความคุม้คา่ในการเทีย่วชม) จนถงึเวลานดั

หมาย จากน ัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูโ่ยโฮบารู 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร    

 : โรงแรม SILKA HOTEL JB หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั : 

วนัทีส่ ี ่ โยโฮบารู - ชอ้ปป้ิง JB PREMIUM OUTLET  กวัลาลมัเปอร ์ สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้ผา่นชมเมอืงยะโฮรบ์ารู ชมชวีติ ความเป็นอยู ่ของชาวมสุลมิ น าทา่นผ่านชม มสัยดิ

สลุตา่น อาบูบาคา มัสยดินี้สรา้งเสร็จเมือ่ ปี 1900 อายุกวา่100 ปี ใช ้เวลาสรา้งนานถงึ 8 ปี 

ดา้นในตกแตง่อยา่งสวยงาม  จนสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   

บา่ย น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมหลากหลายที ่ JB PEMIUM OU LETS MALL  หา้ง 

Outlet Mall แหง่แรกทีเ่ปิดในประเทศมาเลเซยี ยะโฮรพ์รเีมยีรเ์อาทเ์ลต (Johor Premium 

Outlet) เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ จากคอลเลคชัน่ แบรนดเ์นมชือ่ดงั และ 80 ดไีซ

เนอรช์ัน้น า ทีน่ี่คณุจะไดพ้บกับสว่นลดตัง้แต ่25-65% ทกุวนั  จนถงึเวลานัดหมาย น าทา่นดนิ

ทางไปสนามบนิโยโฮบารู 

16.25 น. เดนิทางกลบัสนามบนิสรุรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ MH1052 (JHB-KUL) 

17.15 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์

19.50 น. เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณูภูมโิดยเทีย่ว บนิ MH776 

20.55 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 

เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ

ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  

เชอรช์ารท์น ้ามัน ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัย อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแลว้ 

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วนัเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด รวมภาษสีนามบนิกรุงเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์

น า้มนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหาร

ทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการ

เดนิทาง , คา่ประกนัอบุัตเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภัย  

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอก

รายการ  ทวี ี  ชอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) 
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, คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากอบุตัภิัยทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธ

ไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยู่

นอกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  

60 RM) ส าหรับหัวหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ, คา่บตัรเขา้ยูนเิวอรแ์ซลทา่นละ 1,800บาท 

 


