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 MH11 มาเลเซยี สงิคโปร ์4 วนั 3คนื โปรโมช ัน่ตอ้นรบับดิเทอม เร ิม่เพยีง 12,900 บาท 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอรแ์ละบนิกลบัจากโยโฮบารู 

เทีย่ว 2ประเทศ เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ 
* เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรก์า้  โรงงานซ๊อตโกแลต๊ เมอืงใหมป่ตุราจายา  
* เยอืนเมอืงมรดกโลกมะละกา โบถสเ์ซนปอล ตกึแดง ดทัสแควร ์ 

* โยโฮบาร ู  Hello Kitty พรีเ่ม ีย่มเอา้เล็ท  

* สงิคโปร ์ถา่ยรปูสงิโตทะเล เมอรไ์ลออนส ์ รสีอรท์เวลิดเ์ซ็นโตซา่   

  พกัโรงแรมบนเก็นติง้ 1คนืและโยโฮบาร ู2 คนื  
  ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ จ านวน 

24-27 ม.ีค. 12,900 

ไมม่รีาคาเด็ก 

2,500 25 

31ม.ีค.-3เม.ย. 13,900 2,500 25 

6-9 เม.ย. 13,900 2,500 25 

12-15เม.ย. 15,900 2,500 25 

13-16 เม.ย. 16,900 2500 25 

21-24เม.ย. 12,900 2,500 25 

28เม.ย.-1พ.ค. 13,900 2,500 25 
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 29เม.ย.-พ.ค. 13,900 2,500 25 

5-8พ.ค. 13,900 2,500 25 

 
04.00 น. พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอร ์    สายการบนิ  
            MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั๋วโดยสาร 
06.00น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH797  
09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิ กวัลาลมัเปอร ์ นําทา่นผา่นพธิกีาร

ประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้นําทา่นเดนิ 
สู ่ กวัลาลมัเปอร ์  (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) 
กวัลาลัมเปอร ์  ถงึเมอืงหลวงกวัลาลัมเปอร ์ นําทา่นชม“กรงุ
กวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลาน
แหง่ อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจาก
ทีอ่งักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาด
ใหญ ่หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และ
ชมอดตี เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดย
บรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ 
อาคาร หอนาฬกิา ทีท่กุๆ วนัชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธง
ชาต ิองักฤษไดถ้กู  ลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาต ิ มาเลเซยี  

เทีย่ง       บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี  
บา่ย      จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี  จากนัน้เราไปลิม้รส

ชอ็กโกแลตที ่ Cocoa Boutique โรงงานผลติชอคโกแลต ทีใ่หญท่ีส่ดุใน
มาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยนําทา่น
ไปถา่ยรปูกบั ตกึแฝด KLCC น่ันคอื หอคอยคู ่ ปิโตรนาส Petronas 
Twin Towers อาคาร หอคอยคูปิ่โตรนาส) เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่
ของเมอืงกวัลาลัมเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์ เปลล ี
ตัง้อยูบ่รเิวณใจกลางยา่นธรุกจิของเมอืง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็น
ตกึแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลกในปัจจบุนั จากนัน้เดนิทางสู ่ เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์
เดนิทางถงึเก็นติง้ นําทา่นน่ัง กระเชา้ ลอยฟ้าทีร่วดเร็วและปลอดภยั
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก   จากสถาน ี  SKYWAY ระยะทาง 3.4  กม. สู่

ยอดเขา “   เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลับใหล    มอีากาศหนาว 
เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสงูกวา่ ระดับน้ําทะเล 6,000ฟิตเขา้สู ่ ที่
พัก  FIRSTWORLD HOTEL ซึง่เป็นโรงแรมบนเก็นติง้ ไฮสแ์ลนด ์   ใน
อาณาเขตทีเ่รยีกวา่ “ เก็นติง้  ซติี”้ (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ จะ
ม ี 2 เตยีงส าหรบั กรณีพกั 3ทา่นตอ่หอ้ง)  บรกิารอาหารคํา่ที่
หอ้งอาหารโรงแรม  แลว้อสิระทอ่งเทีย่วสนุกเต็มทีก่บักจิกรรมนานาชนดิ 
บนเก็นติง้    ในรสีอรท์ " เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่" เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คารา
โอ เกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน,  บรกิารนวดแผนโบราณ, สวนสนุก  Theme 
Park ในรม่ (สวนสนุกกลางแจง้กําลังปิดปรับปรงุ) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ
โชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,   สล็อต แมชชนี นับพัน
ตู ้ ฯลฯ บรกิารตลอด 24 ช. ม.  (บนเก็นติง้ไฮ แลนด ์อณุหภมู ิ 18 -  22 
องศา  เซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกต กนัหนาวไปดว้ย  กรณี เขา้ 
คาสโิน สภุาพบรุษุและ สภุาพสตร ี แตง่ตวัสภุาพ   เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ ) ที ่เฟิสทเ์วลิด ์
พลาซา่”  ประเทศ มาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเ่ฟิสท ์ เวลิด ์พลาซา่ บนเกน็ติง้
ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์  รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ย

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์                                     เทีย่ง,เย็น 
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 รา้นคา้    ภตัตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ ตากบัรปูปัน้ขนาด ใหญย่กัษ์ของเทพเีสรภีาพ
และออสการ ์   เสมอืนกบัคณุได ้  ไปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ   (ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก)  

 
 
 
 
 

วนัทีส่อง เก็นต ิง้  กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   มะละกา โยโฮบาร ู                              เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้       บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  จากนัน้นําทา่นเดนิทางลงจากเก็น

ติง้ ระหวา่งทางนําทา่นแวะไปชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีราคาถกู อาทเิชน่ 
นาฬกิา น้ําหอม กลอ้งถา่ยรปู เป็นตน้ และเลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง ทีข่ ึน้
ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ ขนมเป๊ีย เป็นตน้  จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป ชม 
เมอืง ใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลาง
ของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่ สวยงาม มรีปูแบบ
การวางผังเมอืงอยา่งด ี เสน่หข์องทีน่ีค่อืสวนพฤษชาต ิ ทะเลสาบปตุราจา
ยา  และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชมและถา่ยรปูกบัอาคารทีทํ่างาน
ของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารที ่  ท า  การรฐั สะพาน 
แขวน ทะเลสาบ ทมีทีศันยีภาพทสีวยงาม  

เทีย่ง       บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   

บา่ย       จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมะละกา เมอืงประวัตศิาสตรม์ะละกา เป็น 
สถานทีสํ่าคญัทางประวัตศิาสตร ์ เป็นเมอืงทา่สําคญัที ่มกีารตดิตอ่คา้ขาย
หรอืเป็นเมอืง  เศรษฐกจิจนไดรั้บฉายาวา่ Golden Age หรอื ขวาน 
ทอง เป็นตน้เหตตุอ่การเปลีย่นแปลง ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีอยูห่ลาย
ครัง้หลายหน มมีรดกตกทอดทาง สถาปัตยกรรมของ ชาตยิโุรปอยูห่ลาย
แหง่ และเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสําคญัของมาเลเซยีนําทา่นชมมะละกา นํา
ทา่นเดนิทางไปชม  ยา่นดทัซส์แควร ์ ตกึแดงถา่ยรปูกบัสามลอ้มะละ
กา  จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดส์ูย่อดเนนิ ซึง่เป็นทีต่ัง้ของโบสถ์
เซนตป์อนด ์ โบสถแ์หง่นีส้รา้งขึน้โดยกปัตันเรอืชาวโปรตเุกส และใชช้ือ่โบสถว์า่ Duarte Coelho ในปี 1521 
ดว้ยความตัง้ใจใหเ้ป็นโบสถท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเมอืง เมือ่ครัง้ทีพ่วกดัตช ์ เขา้ยดึครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถแ์หง่นี้
เป็น  ST. Paul’s Church เมือ่โบสถน์ีส้รา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลีย่น
เนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสสุานฝ่ังศพของบคุคลสําคญั สสุานเปิดภายในเซนตป์อนด ์ เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. 
Francis Xavier เมือ่ปี 1553 หลังจากนัน้ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยสว่นที่
เหลอือยูไ่ปยงัเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยีห์นิออ่นของ St. Francis 
Xavier เพือ่รําลกึถงึการกกักนัเมือ่ 400 ปีทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์น
ยอดของเนนิ เป็นสถานทีช่มววิอนัน่าตืน่ตา และหลมุฝ่ังศพแบบดัตชท์ี่
สวยงาม สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ ์  จากนัน้นําทา่นไปชม 
A’Famosa (Porta De Santiago) ไมไ่กลกบัโบสถเ์ซนตป์อนด ์
ดา้นลา่งเนนิเขา เป็นทีต่ัง้ของป้อมปราการ A’Famosa หรอื Porta De 
Santiago ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1511 และถกูทําลายโดย  พวกดตัชแ์ถบ
ทัง้หมด เหลอืไวเ้พยีงแตส่ว่นเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนนิเขาทีม่องลง
ไปเห็นตวัเมอืงมะละกา ป้อมเกา่รอบ ความเสยีหายมากมาย และบางสว่นถกูซอ่มแซมโดยพวกดัตชเ์มือ่ปี 1670 
และสลักชือ่ East India Company ไว ้ จากนัน้นําทา่นนําทา่นเดนิทางสูโ่ยโฮบาร ูประตสููส่งิคโปร ์

คํ่า          รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร   หลงัอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่กั  Bayu Marina Resort / New York  
Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

วนัทีส่ามโยโฮบาร ู สงิคโ์ปร ์เมอรไ์ลออนส ์ Resorts World Sentosa Universal Studio  เชา้,เย็น 
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 เชา้        บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหาร นําทา่นเขา้สู่

ประเทศสงิคโปร ์  นําทา่นประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิตีรวจ
คนเขา้เมอืง จากนัน้ซติีท้วัรส์งิคโปร ์ นําทา่นผา่นชมเมอืง เริม่จากปาดัง 
สนามขนาดใหญซ่ึง่ลอ้มรอบดว้ยทําเนยีบรัฐบาล ศาลฎกีา และศาลาวา่
การเมอืง จากนัน้นําทา่นชม ถนนอลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ
แมน่ า้ สงิคโปร ์   ทา่นสามารถ ถา่ยรปูคูก่บั เมอรไ์ลออ้น สญัลกัษณ์
ของประเทศสงิคโปร ์ ซ ึง่มอีายกุวา่ 30 ปี โดยรปูปัน้ครึง่ สงิโต ครึง่ปลา
นีห้ันหนา้ออกทาง อา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงาม มากๆ  การ
ออกแบบ  The Merlion นี ้ถกู  ผสมผสาน ระหวา่ง ความจรงิและตํานาน 
ซึง่มหีัวเป็น สงิโต และลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลืน่  สว่นหวันัน้เป็นสญัลักษณ์ของตํานานการคน้พบสงิหปรุะ หรอื
สงิคโปรใ์นปัจจบุนั ตามตํานาน เลา่ขานของชาวมาเลย ์ สว่นลําตวัที ่ เป็นปลา แสดงถงึการเริม่ตน้ของสงิคโปร ์ ที่
เต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง  ใกล ้ๆ  กนัทา่นจะพบกบั  โรงละคร เอสพนาเนด ทีม่ลีักษณะเป็น
เอกลัษณ์ทีไ่มเ่หมอืนใคร ภายนอกถกูออกแบบมาใหค้ลา้ยกบัเปลอืกทเุรยีนขนาดยกัษ์ มคีวามสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอยา่ง ยิง่  

            จากนัน้นําทา่นสมัผัสประสบการณ์ใหมย่ิง่ใหญร่ะดับ
โลก ทีร่สีอรท์เวลิดเ์ซนโตซา่  (Resorts World 
Sentosa) เป็นทีรู่จ้ักในฐานะสวนสนุกของโลก รสีอรท์
แหง่นีจ้ะมอบประสบการณ์ใหมม่ากมายทีค่ณุจะไมเ่คย
ไดส้มัผัสจากทีใ่ดมากอ่น  ไมว่า่จะเป็น คาสโินระดับ  
โลก ชอ้ปป้ิงพลาซา่ Festive Walk   และ  ยนูเิวอร์
แซล สตดูโิอ สงิคโปร ์  (Universal Studios 
Singapore) เฟสทฟี วอลก์ (Festive Walk) 
(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่บตัรยนูเิวอรแ์ซลทา่นละ 

1800 บาท) ยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์เป็นสวน
สนุกยนูเิวอิรแ์ซล สตดูโิอแหง่แรกและแหง่เดยีวของ
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ีม่เีครือ่งเลน่และจดุ
ทอ่งเทีย่วจากภาพยนตรช์ือ่ดัง  24  จดุ โดยที ่18 จดุ
นัน้ มอียูแ่ตส่งิคโปรเ์ทา่นัน้ ยนูเิวอิรแ์ซล  สตดูโิอ 
สงิคโปรเ์ป็นสวนสนุกระดับโลก ทีม่คีวามเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร ์ ทีม่ี
ความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นสวนสนุกจาก

ภาพยนตร ์  แบง่เป็น 7 โซน คอื โซนฮอลลวีูด๊   โซนไซไฟซติี ้  อยีปิตโ์บราณ  เดอะ ลอสทเ์วลิด์  (THE 
LOST WORLD)  จรูาสสคิพารค์ราปิดแอดเวนเจอร ์   (JURASSIC 
PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็นตน้ ซึง่มคีวามเอกลักษณ์เป็นของ
ตัวเอง ตัง้รายลอ้มอยูร่อบทะเลสาบอนัสวยงาม  แตล่ะโซนจะมี
สถาปัตยกรรมการตกแตง่  และความบนัเทงิตา่งๆ ในรปูแบบของตัวเอง  
โดยจะมเีครือ่งเลน่ทีไ่มเ่หมอืนใครไวสํ้าหรับใหค้วามเพลดิเพลนิแกแ่ขกผู ้
มาเยีย่มเยอืน  พรอ้มดว้ยการแสดงทีจ่ะเรยีกเสยีงหัวเราะจากทกุคน 
และสวนสวยสําหรับครอบครัวและกลุม่เพือ่น รวมถงึรา้นคา้และ
รา้นอาหารมากมาย  ประกอบไปดว้ย สิง่ทีน่่าสนใจ อาทเิชน่    
BATTLESTAR GALACTICA  รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุ
ของโลก   มาดากสัการ ์ :  การผจญภยัเรอืมหาสนุก  (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครือ่ง
เลน่จากภาพยนตรท์ีไ่ดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก เรือ่ง   “ มาดากสัการ ์”   เครือ่งแรกของโลก   จากดรมีเวริค์อา
นเิมชัน่  (DREAMWORKS ANIMATION  จดุทอ่งเทีย่วจากเรือ่ง   ปราสาทเชร็ค แหง่แรกของโลก  จะเป็น
ปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชยีทีจ่ะม ี   SHREK 4D เครือ่งเลน่และจดุเยีย่มชมอืน่ๆ ประกอบดว้ย: รเีวน้จ ์
ออฟเดอะมมัมี ่  วอเตอรเ์วลิด ์ สเตจ 28 เทรเชอรฮ์นัเตอร ์และพเิศษสดุสําหรับเด็กๆ แคนโูนป้ี ฟลาย จรูาส
สคิพารค์ เป็นตน้ และเครือ่งเลน่ใหมล่า่สดุ Transformers Theme Park  ถกูสรา้งเฉพาะที ่ Universal 
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 Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพยีง 2 แหง่เทา่นัน้ เปิดบรกิารในเดอืนธันวาคม 
54 และทา่นยงัไดส้มัผัสกบั เฟสทฟีวอลก์เป็นถนนสายบนัเทงิระดบัโลกใจกลางรสีอรท์เวลิดเ์ซน็โตซา่ 
ประกอบดว้ยกจิกรรมการชอ้ปป้ิง รา้นคา้มากมาย ภตัตาคาร รา้นอาหารหลากหลาย  (อาหารกลางวันและเย็นอสิระ
ตามอธัยาศัยเพือ่ความคุม้คา่ในการเทีย่วชม) (อาหารเทีย่งอสิระตามอธัยาศยั) จนถงึเวลานัดหมาย จากนัน้นํา
ทา่นเดนิทางกลับเขา้สูโ่ยโฮบาร ู   

คํ่า          รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร    

             นําทา่นเขา้ทีพ่กั   พกั  Bayu Marina Resort / New York  Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 
 
 
 
 
 
 

เชา้            บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ถงึเวลานัดหมาย จากนัน้ผา่น
ชมเมอืงยะโฮรบ์าร ู ชมชวีติ ความเป็นอยู ่ ของชาวมสุลมิ นําทา่นผา่นชม 
มสัยดิสลุตา่น อาบบูาคา มสัยดินีส้รา้งเสร็จเมือ่ ปี 1900 อายกุวา่100 ปี ใช ้
เวลาสรา้งนานถงึ 8 ปี ดา้นในตกแตง่อยา่งสวยงาม  แลว้ น าทา่นเดนิทาง
สู ่Sanrio Hello Kitty Town เมอืงยะโฮรบ์าหร์ ูตัง้อยูใ่นอาคาร Puteri 
Harbour Family Theme Park ซึง่ทีน่ีจ่ะม ี3 ชัน้ แยกกนัระหวา่ง Hello Kitty, 
The Little Big Club และ Thomas and Friends ทา่นทีเ่ป็นสาวก Kiity 
รับรองไมผ่ดิหวังกบัเหลา่ตวัคติตีน่้ารักหลายหลาย ในมมุตา่งทีท่า่นถา่ยรปู
ได ้ อสิระใหท้า่นสนุกสนานอยา่งเต็มที ่ จนสมควรแกเ่วลา 

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร   
บา่ย     นําทา่นไปชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมหลากหลายที ่JB PEMIUM OU LETS 

MALL  หา้ง Outlet Mall แหง่แรกทีเ่ปิดในประเทศมาเลเซยี ยะโฮรพ์รเีมยีร์
เอาทเ์ลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์หง่การชอ้ปป้ิงเสือ้ผา้ จาก
คอลเลคชัน่ แบรนดเ์นมชือ่ดัง และ 80 ดไีซเนอรช์ัน้นํา ทีน่ีค่ณุจะไดพ้บกบั
สว่นลดตัง้แต ่25-65% ทกุวัน  จนถงึเวลานัดหมาย นําทา่นดนิทางไป
สนามบนิโยโฮบาร ู 

16.25   เดนิทางกลับสนามบนิสรุรณภมู ิโดยเทีย่วบนิ MH1052 (JHB-KUL)  
17.15   ถงึสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ 
18.50   เดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณูมโิดยเทีย่ว บนิ MH776  

  20.00   ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ  
 
 ** กรุป๊วนัที ่13-16 เมษายน กรุป๊ B  ** 
      ไฟทข์ากลบั  JHB-KUL MH1058 19.10-20.00  // KUL-BKK MH796  22.15 – 23.20 
                                                      
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์

วนัทีส่ ี ่   Hello Kitty Town  - ชอ้ปป้ิง JB PREMIUM OUTLET  กวัลาลมัเปอร ์ สนามบนิสวุรรณภมู ิ                               
          เชา้,เทีย่ง  

http://travel.mthai.com/world-travel/79322.html


  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหสัโปรแกรมทวัร ์ MALAY_SKG_4D-MH-W21 

 ชารท์น้ํามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์ 

เวลา เวลาประเทศสงิคโปร ์และมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี   เงนิรงิกติ  (RM)  1 RM = 10.5 -11 บาท   โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่น
เดนิทาง   สงิคโปร ์ดอลลา่สงิคโปร ์( SD)   1 SD = 25 -26 บาท  โดยประมาณ กรณุา
ตรวจสอบกอ่นเดนิทาง 

โรงแรม จํานวน 3 คนื คอื กวัลาลัมเปอร ์1 คนื  โยโฮบาร ู2 คนื   
พักหอ้งละ 2 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้ 

อาหาร มือ้เชา้  จัดบปุเพข่องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโตล๊ะ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น้ําพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลั๊ก 3 ขาเหลีย่มไป 

น้ําดืม่ น้ําดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่น้ํีาดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 
สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ตํ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM 
หรอื 600 บาท) 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุน
รายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น้ําดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุ
การเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั  
คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทาง
ธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทย
และตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM หรอื550 บาท) , คา่บตัรเขา้ยนูเิวอรแ์ซล 
ทา่นละ 1,800บาท 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
 หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุ
เงือ่นไขการจอง       มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย   15  วนั  
 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภยั

ธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ 
หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื
จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  
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 3. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

4. บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

5. ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัทีไ่ม่
คงที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้ 

6. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่น
สละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ  เวลาบนิ และโรงแรม โดยจัดในระดับเทยีบเทา่กนั  

 
 
 
 


