
 

 

 

 

 

 

ทวัรม์าเลเซีย–สิงคโปร ์6 วนั 5 คืน 
ปีนงั-คาเมรอน-เกน็ติง้-กวัลาลมัเปอร-์ปตุราจายา่-มะละกา-ยะโฮร-์สงิคโปร ์

 (บนิลงปีนงั - บนิกลบัจากสงิคโปร)์ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง    

เดือนตุลาคม 2561 2 – 7 // 9 – 14 // 10 – 15 // 23 – 28  19,900 

เดือนพฤศจิกายน 2561 6 – 11 // 20 – 25  19,500 

เดือนธันวาคม 2561 4 – 9 // 5 – 10 // 11 – 16 // 18 – 23  19,900 

เทศกาลปีใหม่ 28 – 2 ม.ค. 62 // 29 – 3 ม.ค. 62  20,900 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ปีนัง – วดัเขาเต่า – วดัไชยมังคลาราม – วดัธรรมมิการาม  

08.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ อาคาร 1 เคานเ์ตอร์สายการบิน

แอร์เอเซีย หมายเลข 2 

10.50 น. ออกจากสู่ปีนงั โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เท่ียวบินท่ี FD403 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินปีนงั นาํสมัภาระข้ึนรถปรับอากาศ ผา่นชมอาคารบา้นเรือนชาวปีนงั ซ่ึงสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซ่ึงเหมือนอาคารของชาวภูเกต็ นาํท่านเท่ียวชม วดัเขาเต่า   ซ่ึงมีเจา้แม่กวนอิม

ประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียห์ม่ืนพระ ท่ีซ่ึงรัชกาลท่ี 5  เคยเสดจ็ประพาส เม่ือหลายร้อยปีก่อนและพระองคไ์ด้

ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองคใ์หก้บัวดั  เดิมทีนั้นวดัไดส้ร้างองคเ์จดียแ์บบจีนทั้งองค ์ มีเจด็ชั้น ทางวดัได้

ซาบซ้ึงถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค ์ จึงไดแ้กไ้ขใหช้ั้นท่ีสามถึงชั้นท่ีหา้ เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่า

ทุกวนัน้ี  บนวดัเขาเต่า เราสามารถชมทิวทศัน์ของเมือง ปีนงัเมืองท่าใหญ่ในสมยัประเทศองักฤษมาปกครอง 

 จากนั้นเท่ียวชม วดัไชยมังคราราม  วดัไทยท่ีเก่าแก่ในเมืองปีนงั สร้างเม่ือ พ.ศ. 2388 เป็นวดัไทยท่ีมีพระพทุธ

ไสยาสน์ ยาวอนัดบั 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยูด่า้นในโบสถ ์  ชม วดัพม่าธรรมมิการาม   ซ่ึงก่อสร้าง

ตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ดา้นในมีพระพทุธรูปหินอ่อน และเจดียแ์บบพม่าท่ีงดงาม 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตารท้องถ่ิน ม้ือที ่1  

ท่ีพกั NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่อง ปีนัง – สตรีทอาร์ต – ป้อมปืนควอโนริส –วดัถํา้เปรัค – คาเมรอนไฮแลนด์ – ฟาร์มสตอเบอร์ร่ี – ฟาร์มผึง้ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ม้ือที ่2 

 นาํท่านสู่ยา่นเก่าแก่ของปีนงั เท่ียวชม PENANG STREET ART ใหท่้านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินชมอาคารชิโน

โปรตุกีสอนัเก่าแก่ สนุกสนานกบัการถ่ายภาพท่ีศิลปินช่ือดงั นายเออร์เนสต ์ซาคาเรวกิ  (Ernest Zacharevic) ศิลปิน

ชาวลิทวัเนียท่ีจบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวิทยาลยัมิดเดิลเซ็กท่ีลอนดอน ไดคิ้ดวาดภาพอนัสะทอ้นวิถีชีวติ 

ความเป็นอยู ่ วฒันธรรมของชาวปีนงัไวต้ามอาคารอนัเก่าแก่ต่างๆ เพื่อใหอ้าคารเหล่าน้ีกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ัง

จากนั้นนาํท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ท่ี องักฤษสร้างข้ึนไวต่้อสูก้บัสยามประเทศในสมยัก่อนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเล

ปีนงั ผา่นชมอาคาร City Hall ท่ี ออกแบบสร้างอยา่งสวยงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบองักฤษ  หอนาฬิกาท่ีโดดเด่นท่ี

เป็นเอกลกัษณ์ตั้งตระหง่านอยูใ่กลช้ายทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน ม้ือที ่3 

 นาํท่านเท่ียวชมวดัถํ้าเปรัค นมสัการพระพทุธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระสงัขจาย เทวรูปเทพเจา้จีนต่างๆ ชมและถ่ายรูป

กบัจิตรกรรมฝาผนงัในถํ้าอนัสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่ท่ีงดงามท่ีอยูท่ี่เสาหินกลางถํ้า 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานท่ีพกัตากอากาศบนเขาสูงของชาวองักฤษอนัโด่งดงัในอดีต

ปัจจุบนัทาํเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศสาํหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดช่ื้นชมธรรมชาติ ระหวา่งทางสู่คาเมรอนชมไร่



 

 

 

 

 

 

พืชผกัอนัเขียวขจี นาํท่านเท่ียวชม ฟาร์มสตอเบอร์ร่ี ผลไมเ้มืองหนาวข้ึนช่ือท่ีนิยมปลูกกนัมากชมคาเมรอน อิสระ

ใหท่้านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑต่์างๆ จากสตอเบอร์ร่ีตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเท่ียวชม

ฟาร์มผึง้ ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียงกนัเป็นจาํนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  พร้อมเลือกซ้ือ

นํ้าผึ้ง และผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ จากผึ้งซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายติดไมติ้ดมือกลบับา้น 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ม้ือที ่4 แบบสุกีห้ม้อไฟ ชาบู ชาบู 

ท่ีพกั HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม คาเมรอนไฮแลนด์ – ไร่ชาบารัต – นํา้ตกอสีกนัดา – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที ่5 

 นาํท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สมัผสับรรยากาศอนัแสนสดช่ืนเยน็สบายบนยอดเขาในยามเชา้ เท่ียวชม ไร่ชาบารัต 

ไร่ชาศรีลงักาขนาดใหญ่ ซ่ึงมองดูคลา้ยผนืสกัหลาดขนาดยกัษ ์ ซ่ึงเป็นชาท่ีนาํมาจากศรีลงักามาปลูกเม่ือสมยัท่ี

องักฤษเขา้ปกครองมาเลเซีย ทั้งยงันบัเป็นชาสายพนัธ์ุดีท่ีสุดอีกดว้ย อิสระใหท่้านถ่ายรูป เลือกชิมชาชกั (TEH 

TARIK) เคร่ืองด่ืมยอดฮิตยามเชา้ของคนมาเลเซีย หรือเลือกซ้ือชาเป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น ระหวา่งทางลงจาก

เขานาํท่านเท่ียวชมและถ่ายรูป นํา้ตกอสีกนัดา นํ้าตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนท่ีมีนํ้ าไหลตลอดทั้งปี 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน ม้ือที ่6   

ท่ีพกั AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 (กรณทีีไ่ม่ได้ห้องพกับนเกน็ติง้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพกัทีก่วัลาลมัเปอร์แทน) 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางต่อสู่เกน็ติง้ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA SKY WAY นาํท่านนัง่กระเชา้

ข้ึนสู่ยอดเขาเกน็ต้ิง (กระเชา้ 1 กระเชา้นัง่ไดไ้ม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเลก็สาํหรับพกัคา้งคืนบน

เกน็ต้ิง 1 คืนกรณีพกัท่ี FIRST WORLD HOTEL) 

 เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบั CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี FIRST 

WORLD PLAZA และชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั

หลายๆ ร้านจากทัว่ทุกมุมโลก เดก็ๆ สามารถเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่า

บตัรสวนสนุก) หรือจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชค (เปิด 24 ชัว่โมง) ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สลอ็ตแมชชีน ไฮโล 

แบลค็แจค็  *** คาสิโนสงวนสิทธ์ิสาํหรับผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 21 ปีข้ึนไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ตอ้งสวมเส้ือคอปก 

รองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อสิระอาหารเยน็ตามอธัยาศัย) 

  (ทีพ่กับนเกน็ติง้จะไม่มีเตียงเสริม กรณพีกั 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพกั 3 ท่าน สามารถซ้ือ

ห้องพกัเดี่ยวเฉพาะบนเกน็ติง้ได้ ค่าพกัเดีย่วบนเกน็ติง้ ชําระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท) 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ี่ เกน็ติง้ – กวัลาลมัเปอร์ – พระราชวงัอสีตาน่าไนการ่า – ถ่ายรูปตึกแฝด – ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที ่7 

 นาํท่านลงจากเกน็ต้ิงไฮแลนด ์ระหวา่งทางนาํท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ช่ือดงัจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิ

เช่น เคร่ืองตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยาทาประคบแกป้วดเม่ือย ปวดตามขอ้ 

ท่ีใครๆ มาซ้ือแลว้เป็นตอ้งฝากซ้ือซํ้าอีกหลายรอบ  

 นาํท่านเท่ียวชม กรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ใหญ่พระราชวงัของประมุข

แห่งประเทศ อสีตาน่า ไนการ่า  นาํท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชมความ

งดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการ

ของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก นาํท่านผา่นชม หอคอย

โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนาํท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดท่ีมองเห็นตึกไดส้วยงามท่ีสุด 

 นาํท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ  จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ 

ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหาซ้ือเพื่อล้ิมลองและนาํกลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน ม้ือที ่8 

 นาํท่านเท่ียวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองท่ีวางผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ไดอ้ยา่งสวยสด

งดงาม ท่ีสาํคญัยงัเมืองท่ีใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย นาํท่านชมและถ่ายรูป

ทาํเนียบรัฐบาล และมสัยดิประจาํเมือง ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีชมพอูนังดงามยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ  

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ ชม

ความงดงามท่ีผสมสานศิลปวฒันธรรมต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่งลงตวั ณ ยา่นอาณาจกัรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนาํ

ท่านเดินข้ึนเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถเ์ซนตป์อลลอ์นั

เก่าแก่ และสกัการะท่านนกับุญเซนตฟ์รานซิส ซาเวียร์ อนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA 

ป้อมปืนท่ีโปรตุเกสสร้างข้ึนป้องกนัเมืองเม่ือตอนเขา้ยดึครองมะละกา  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน ม้ือที ่9 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐท่ีอยูป่ลายแหลมมลาย ูท่ีเขตแดนติดกบัประเทศสิงคโปร์ 

22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ 

ท่ีพกั NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

วนัทีห้่า ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ – ซิตีท้วัร์ – ถ่ายรูปเมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า – โชว์ GARDEN BY THE BAY 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ม้ือที ่10 

 นาํท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของทั้งสอง

ประเทศ นาํท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ใหท่้านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สญัลกัษณ์ของ

การท่องเท่ียวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ท่ีมีเอกลกัษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารีน่าเบยแ์ซนด ์ อาคาร



 

 

 

 

 

 

โรงแรมและ ชอ้ปป้ิงเซ็นเตอร์ ท่ียิง่ใหญ่งดงาม นาํท่านเดินทางสู่ยา่นไชน่าทาวน์ เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ีร้าน 

DUTY FREE ท่ีมีสินคา้ราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น นํ้าหอม นาฬิกา ของท่ีระลึก และขนมนานาชนิด 

จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่เกาะเซ็นโตซ่า  

 OPTION 1: UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเข้าชม) 

 ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท เด็กท่านละ 1,500 บาท 

 UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE ท่ีแรกและท่ีเดียวในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ สถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยเคร่ือง

เล่น จุดท่องเท่ียว จากภาพยนตร์ช่ือดงั 24 จุด โดยมี 18 จุดท่ีมีเฉพาะท่ีสิงคโปร์ท่ีเดียวเท่านั้น เพลิดเพลินไปกบัเคร่ือง

เล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน อาทิ เผชิญหนา้กบักองทพัมมัม่ี บุกตะลุยสู่ความมืดมิดรายลอ้มไปดว้ยลูกไฟขนาดยกัษ ์

หลบหลกัแมลงปีกแขง็ไปกบั REVENGE OF THE MUMMY ท่ี ANCIENT EGYPT หรือไปต่ืนเตน้กบัการล่อง

แก่งผจญภยักบัเหล่าไดโนเสาร์ ในบรรยากาศป่าดึกดาํบรรพ ์ ในยคุจูราสิค กบั JURASSIC PARK RAPIDS 

ADVENTURE ท่ี THE LOST WORLD ต่ืนเตน้เร้าใจไปกบัการแสดงท่ีเสมือนคุณร่วมอยูใ่นเหตุการณ์จริงใน

ภาพยนตร์ดงัของ HOLLYWOOD อยา่ง WATER WAORLD กบัการแสดง WATER WORLD SHOW  

 เชิญท่านสนุกสนาน ต่ืนตาต่ืนใจกบั 

๏   สูงทีสุ่ดในโลก     BATTLESTAR GALACTICA CYLON & HUMAN รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ 

๏    คร้ังแรกในโลก    MADAGASCAR เคร่ืองเล่นจากภาพยนตร์ช่ือดงั มาดากสัการ์ 

๏    คร้ังแรกในโลก    SCI –FI CITY  

๏    คร้ังแรกในโลก    ปราสาทเชร็ค ท่ี FAR FAR AWAY ZONE  

๏    สนุกทีสุ่ดในโลก   TRANSFOMERS THE RIDE: THE ULTIMATE 3D BATTLE   

 OPTION 2: S.A.E. AQUARIUM (ราคาทวัร์ไม่รวมค่าเข้าชม) ผู้ใหญ่ท่านละ 800 บาท เด็กท่านละ 600 บาท 

 S.A.E. AQURIUM สวนสตัวน์ํ้ าเปิดใหญ่และใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ ชมตูส้ตัวน์ํ้ านานาชนิด 

และพิเศษสุดกบัการเดินลอดผา่นอุโมงคใ์ตน้ํ้ าขนาดใหญ่  

 (อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย) 

18.00 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัหมาย  

คํา่ บริการอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารท้องถ่ิน ม้ือที ่11  

 หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ GARDEN BY THE BAY ชมโชว ์SUPER TREE LIGHT การแสดงประกอบแสง สี 

ประกอบดนตรี คู่กบัโครงสร้างแสดงตน้ไมข้นาดใหญ่ สญัลกัษณ์ของ GARDEN BY THE BAY  

 ** งดการแสดงกรณทีีมี่ฝนตก หรือมีกจิกรรมของทางสวน บริษัทขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิรายการดังกล่าวโดยไม่จัด

รายการอ่ืนทดแทน **  หลงัการแสดงจบ นาํท่านเดินทางกลบัสู่รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย 

ท่ีพกั NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 



 

 

 

 

 

 

วนัทีห่ก สิงคโปร์ – วดัเจ้าแม่กวนอมิ – ช้อปป้ิงถนนออชาร์ด – กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม ม้ือที ่12 

 นาํท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองของทั้งสอง

ประเทศ นาํท่านเดินทางสู่ยา่น BUGIS เพือ่ชมวดัจีนอนัเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่

กวนอิมท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร์ และชมวดัศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู 

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงระดบัโลกของสิงคโปร์ นัน่คือ ถนนออชาร์ด ท่ีสอง

ขา้งทางเรียงรายไปดว้ยหา้งสรรพสินคา้นอ้ยใหญ่มากมาย ไม่วา่จะเป็น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 

313 SOMERSET, PARAGON และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีมีสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุด

นาํมาวางขายเหล่าน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั (อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัย) 

 ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ 

20.40 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย / ไลออ้นแอร์ หรือโลวค์อสระดบัเดียวกนั เท่ียวบินท่ี FD350 

22.05 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

  โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถานการณ์ สภาพอากาศ เวลา  การเมือง และการล่าช้า

ของสายการบิน ณ วนัทีเ่ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ริษัทจะคาํนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นสําคญั 

 

อตัราค่าบริการ 

กาํหนดการเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 

2 – 3 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 

เด็กมีเตียง 

(อายุตํา่กว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กมีเตียง 

(อายุตํา่กว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 

เด็กไม่มีเตียง 

(อายุตํา่กว่า 12 ปี) 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

2 – 7 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

9 – 14 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

10 – 15 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

23 – 28 ตุลาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

6 – 11 พฤศจิกายน 2561 19,500 19,500 19,500 18,500 4,500 

20 – 25 พฤศจิกายน 2561 19,500 19,500 19,500 18,500 4,500 

4 – 9 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

5 – 10 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

11 – 16 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 

18 – 23 ธันวาคม 2561 19,900 19,900 19,900 18,900 4,500 



 

 

 

 

 

 

28 – 2 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 19,900 4,500 

29 – 3 มกราคม 2562 20,900 20,900 20,900 19,900 4,500 

*ยกเว้นบนเกน็ติง้ไม่มีเตียงเสริม กรณเีปิดห้องอกี 1 ห้อง เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท 

 

*** ราคาเดก็ทารก (อายไุม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท *** 

** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องชําระเพิม่ค่าทปิ ท่านละ 600 บาท/ทริป/ท่าน ** 

หมายเหตุ 

• การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึน้ไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

• อตัราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ันจากสายการบนิ ทั้งนีเ้ม่ือท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่าจอง ค่าทวัร์

 แล้ว มิสามารถเปลีย่นแปลง เล่ือน หรือ ยกเลกิการเดินทางได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิค่าจองค่าทวัร์ 

 ในทุกกรณ ี

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

• ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบินโลวค์อสชั้นประหยดัพร้อมภาษี กรุงเทพฯ – ปีนงั , สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ   

• ค่าระวางนํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 10 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขของสายการบิน 

• ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 

• ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/หอ้ง ระดบั 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 

• ค่าอาหารรวม 12 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหาร

ชนิดใดเป็นพเิศษ  หรือมีเดก็ควรนาํอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 

• ค่ามคัคุเทศกน์าํเท่ียวตามรายการ 

• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณ)ี ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จาํกดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี

ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ

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) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

• ค่าใชจ่้ายในการทาํหนงัสือเดินทาง 

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  

• ค่าระวางนํ้าหนกัสมัภาระท่ีเกินจาก 10 กิโลกรัม 

• ค่าตัว๋เขา้ชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ อาทิ UNIVERSAL STUDIO / S.A.E. AQURIUM 

• ค่าทิป ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อนาํไปหกัค่าใชจ่้าย 

 

การจองและชําระเงิน  

1. ชําระเงินมัดจํา ท่านละ 10,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงหลงัการจอง 

2. ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลือชําระก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั 

(กรณนัีกท่องเทีย่วหรือเอเจนซ่ีไม่ชําระเงนิ หรือชําระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณเีช็คของท่านถูกปฏิเสธการ

จ่ายเงินไม่ว่ากรณใีดๆ ให้ถือว่านักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิการเดินทางในทวัร์น้ันๆ) 

   

หากท่านสมาชิกไดท้าํการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกลุ ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์

– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จาํนวนสมาชิก และสาํเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์

แฟกซ์ / E-Mail / LINE  

สาํหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยทาํการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของบริษทั ดงัน้ี  

วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 

วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 

นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ระเบียบการและข้อตกลงการสํารองทีน่ั่ง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 

กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจาํไวต้ามระยะเวลาและ

จาํนวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหวา่ง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจาํทั้งหมด 

แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบินหรือค่ามดัจาํท่ีพกัโดยตรงหรือ

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ ** 

2. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 

มงัสวิรัติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 

หมายเหตุ  

 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ

เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้

นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ

เดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิม่ข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก

ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสีย

หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  กาํหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ

ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 



 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการดงักล่าวข้างต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้

นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก

ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 

 

 

!!! หนังสือเดนิทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 

อย่างน้อย 6 เดือน!!!   
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