
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เดนิทางสู่ประเทศมาเลเซีย โดยรถไฟขบวนด่วนพเิศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
ข้ามทะเลจากฝ่ังแผ่นดนิใหญ่สู่ เกาะปีนัง ชม เจดย์ีหม่ืนพระ ที่ซ่ึงรัชกาลที่ 5  เคยเสดจ็ประพาส  

เยือนคาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พกัตากอากาศบนเขาสูงของชาวองักฤษอนัโด่งดงัในอดตี 
ชมเมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่าเดนิทางสู่ประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลอ้อน  

ตกึมารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ทีย่ิง่ใหญ่งดงาม 
 



 
13.45 น. พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวล าโพงเจ้าหน้าที่บริษัทรอต้อนรับเตรียมความพร้อมสู่ขบวน

รถไฟขบวนใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 ช้ันสองตู้นอนปรับ
อากาศ 

14.45 น. รถไฟออกเดินทางสู่ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่าง
ทางเชิญท่านเลือกซ้ือเลือกทานอาหารขึ้นช่ือตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี 
หรือ ข้าวต้มกุ้ง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเคร่ืองด่ืมนานาชนิด จากตูเ้สบียง(อิสระ
อาหารเยน็ตามอธัยาศัย) ช่วงค ่า พนกังานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ใหท้่านไดพ้กัผอ่นนอนหลบัแสนสบาย 
ราตรีสวสัด์ิ 

 
07.00 น. รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทาง หาดใหญ่ จากน้ันน าสัมภาระขึน้รถตู้/บัสปรับอากาศ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า 
 ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ด่านสะเดา เพ่ือน าท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังเดินทางเพ่ือเดินทางเข้า

สู่ประเทศมาเลเซีย โดยใชเ้ส้นทางผา่นเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรือปัจจุบนัคือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ขา้วอู่
น ้ าของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านพกัผ่อน ชมวิวทิวทศัน์สองขา้งทางท่ีเต็มไปด้วยทุ่งนา ป่าไมต้าม
อธัยาศยั 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านขา้มสะพานปีนัง ซ่ึงมีความยาว 13.5 กม. ขา้มทะเลจากฝ่ังแผ่นดินใหญ่สู่ เกาะปีนัง ถึงเกาะปีนัง

ผา่นชมอาคารบา้นเรือนชาวปีนงั ซ่ึงสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซ่ึงเหมือนอาคารของ
ชาวภูเก็ต น าท่านเท่ียวชม วัดเขาเต่า ซ่ึงมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดีย์หม่ืนพระ ท่ีซ่ึง
รัชกาลท่ี 5  เคยเสด็จประพาส เม่ือหลายร้อยปีก่อนและพระองค์ไดท้รงพระราชทานเงินส่วนพระองค์
ให้กบัวดั  เดิมทีนั้นวดัไดส้ร้างองคเ์จดียแ์บบจีนทั้งองค ์มีเจ็ดชั้น ทางวดัไดซ้าบซ้ึงถึงพระกรุณาธิคุณของ
พระองค์ จึงไดแ้กไ้ขให้ชั้นท่ีสามถึงชั้นท่ีห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวนัน้ี  บนวดัเขา
เต่า เราสามารถชมทิวทศัน์ของเมือง ปีนงัเมืองท่าใหญ่ในสมยัประเทศองักฤษมาปกครอง จากนั้นเท่ียวชม 
วดัไชยมังคราราม วดัไทยท่ีเก่าแก่ในเมืองปีนงั สร้างเม่ือ พ.ศ. 2388 เป็นวดัไทยท่ีมีพระพุทธไสยาสน์ ยาว
อนัดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์ ชม วัดพม่าดามิการาม ซ่ึงก่อสร้างตาม
สถาปัตยกรรมแบบพม่า ดา้นในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดียแ์บบพม่าท่ีงดงาม 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม NEO+ HOTEL PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 

วนัทีส่อง หาดใหญ่-ปีนัง เมืองมรดกโลก-วดัเขาเต่า 

วนัแรก กรุงเทพ – หาดใหญ่ 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง เท่ียวชม PENANG STREET ART ให้ท่านไดเ้พลิดเพลินกบัการเดินชม

อาคารชิโนโปรตุกีส อันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพท่ีศิลปินช่ือดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเร
วกิ  (ERNEST ZACHAREVIC) ศิลปินชาวลิทวัเนียท่ีจบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวทิยาลยัมิดเดิล
เซ็กท่ีลอนดอน ไดคิ้ดวาดภาพอนัสะทอ้นวิถีชีวิต ความเป็นอยู ่วฒันธรรมของชาวปีนงัไวต้ามอาคารอนั
เก่าแก่ต่างๆ เพื่อให้อาคารเหล่าน้ีกลบัมามีชีวิตชีวาอีกคร้ังจากนั้นน าท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ท่ี องักฤษ
สร้างข้ึนไวต่้อสู้กบัสยามประเทศในสมยัก่อนท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลปีนงั ผา่นชมอาคาร CITY HALL ท่ี 
ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบองักฤษ  หอนาฬิกาท่ีโดดเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ตั้ง
ตระหง่านอยูใ่กลช้ายทะเล ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านเท่ียวชม วัดถ ้าเปรัค นมสัการพระพุทธรูปอนัศกัด์ิสิทธ์ิ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจา้จีนต่างๆ ชม

และถ่ายรูปกบัจิตรกรรมฝาผนงัในถ ้าอนัสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่ท่ีงดงามท่ีอยู่ท่ี
เสาหินกลางถ ้ า จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานท่ีพกัตากอากาศบนเขาสูงของชาว
องักฤษอันโด่งดังในอดีตปัจจุบันท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับนักท่องเท่ียวทั่วไปได้ช่ืนชม
ธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผกัอนัเขียวขจี น าท่านเท่ียวชม ฟาร์มสตอเบอร์ร่ี ผลไมเ้มือง
หนาวข้ึนช่ือท่ีนิยมปลูกกนัมากชมคาเมรอน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑ์
ต่างๆ จากสตอเบอร์ร่ีตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียงกนัเป็น
จ านวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  พร้อมเลือกซ้ือน ้ าผึ้ง และผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ 
จากผึ้งซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายติดไมติ้ดมือกลบับา้น 

 
เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แบบสุกีห้ม้อไฟ ชาบู ชาบู 
  น าท่านเข้าสู้ทีพ่กัทีพ่กั ณ โรงแรม HERITAGE HOTEL CAMERON ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีส่าม สตรีทอาร์ตเมืองปีนัง -ป้อมปืนควอนอริส-วดัไทย-วดัพม่า-ปีนัง-คาเมรอนไฮแลนด์ 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผสับรรยากาศอนัแสนสดช่ืนเยน็สบายบนยอดเขาในยามเชา้ เท่ียวชม 

ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลงักาขนาดใหญ่ ซ่ึงมองดูคลา้ยผืนสักหลาดขนาดยกัษ ์ซ่ึงเป็นชาท่ีน ามาจากศรีลงักา
มาปลูกเม่ือสมยัท่ีองักฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้ งยงันับเป็นชาสายพนัธ์ุดีท่ีสุดอีกด้วย อิสระให้ท่าน
ถ่ายรูป เลือกชิมชาชกั (TEH TARIK) เคร่ืองด่ืมยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรือเลือกซ้ือชาเป็นของ
ฝากใหก้บัคนทางบา้น ระหวา่งทางลงจากเขาน าท่านเท่ียวชมและ ถ่ายรูปน ้าตกอสีกันดา น ้าตกอีกแห่งบน
เทือกเขาคาเมรอนท่ีมีน ้าไหลตลอดทั้งปี 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY น า

ท่านนัง่กระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง (กระเช้า 1 กระเช้าน่ังได้ไม่เกนิ 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผ้าใบ
เลก็ส าหรับพกัค้างคืนบนเกน็ติง้ 1 คืน)  

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
 (กรณทีี่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติง้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพกัทีก่วัลาลมัเปอร์แทน) เชิญท่านอิสระตาม

อัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปป้ิงสินค้านานาชนิดท่ี FIRST 
WORLD PLAZA และช้อปป้ิงมอลล์ท่ีเพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนม
ช่ือดงัหลายๆ ร้านจากทัว่ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกใน
ร่ม (ไม่รวมค่าบตัรสวนสนุก) หรือจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชค (เปิด 24 ชัว่โมง) ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย 
อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค *** คาสิโนสงวนสิทธ์ิส าหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 21 ปีขึ้นไปเท่าน้ัน 
สุภาพบุรุษ ต้องสวมเส้ือคอปก รองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อิสระอาหารเย็นตาม
อัธยาศัย)(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3 
ท่าน สามารถซ้ือห้องพกัเดี่ยวเฉพาะบนเกน็ติง้ได้ ค่าพกัเดี่ยวบนเกน็ติง้ ช าระเพิม่ท่านละ 1,000 บาท) 

วนัทีส่ี่ คาเมรอนไฮแลนด์ – ไร่ชาบารัต -  ถ่ายรูปน า้ตกอสีกนัดา  - เกน็ติง้ฯ (กระเช้า) 



 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น าท่านลงจากเก็นต้ิงไฮแลนด์ ระหวา่งทางน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ช่ือดงัจากมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า 

OTOP อาทิเช่น เคร่ืองตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผน่ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ยาทาประคบแก้
ปวดเม่ือย ปวดตามข้อ ท่ีใครๆ มาซ้ือแล้วเป็นต้องฝากซ้ือซ ้ าอีกหลายรอบ น าท่านเท่ียวชม กรุง
กัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญ่พระราชวงัของประมุขแห่ง
ประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  น าท่านถ่ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชม
ความงดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้ งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึง
ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
น าท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและชมวิว ตึกแฝดปิโตรนัส ณ 
จุดท่ีมองเห็นตึกได้สวยงามท่ีสุด น าท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA 
BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหาซ้ือ
เพื่อล้ิมลองและน ากลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก 

 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่า เมืองท่ีวางผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ได้

อยา่งสวยสดงดงาม ท่ีส าคญัยงัเมืองท่ีให้ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย 
น าท่านชมและถ่ายรูป ท าเนียบรัฐบาล และ มัสยิดประจ าเมือง ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีชมพูอนังดงาม
ยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองมรดกโลก มะละกา เมือง
เก่าท่ีเต็มไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ ชมความงดงามท่ีผสมผสานศิลปวฒันธรรมต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่ง
ลงตวั ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นน าท่านเดินข้ึนเขา ST. PAUL HILL ชมวิว
ทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อันเก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญ
เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์  อันศักด์ิสิทธ์ิ จากนั้ นลงจากยอดเขาชม ป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนท่ี
โปรตุเกสสร้างข้ึนป้องกนัเมืองเม่ือตอนเขา้ยดึครองมะละกา  

 

วนัทีห้่า เกน็ติง้ – ร้านสินค้า OTOP -  กวัลาลมัเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู 



เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารท้องถิน่ 
  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐท่ีอยูป่ลายแหลมมลายู ท่ีเขตแดนติดกบัประเทศ

สิงคโปร์ 
22.00 น.  เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม NEW YORK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพ่ือเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้ง

สองประเทศ น าท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริเวณอ่าวมารีน่า ให้ท่านถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน 
สัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวสิงคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรือ ตึกทุเรียน ท่ีมีเอกลกัษณ์สวยงามแปลกตา ตึก
มารีน่าเบย์แซนด์ อาคารโรงแรมและ ช้อปป้ิงเซ็นเตอร์ ท่ียิ่งใหญ่งดงาม OPTION1: เลือกซ้ือเพิ่ม สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล ค่าเข้าผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท/เด็ก 1,300 บาท (รวมรถรับส่ง) OPTION2: เลือกซ้ือ
เพิ่มการ์เด้นบายเดอะเบย์ ค่าเข้าชม FLOWER DOME และ CLOUD FOREST 950 บาท (รวมรถ
รับส่ง) จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ เลือกชมและซ้ือสินคา้ท่ีร้าน DUTY FREE ท่ีมีสินคา้
ราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น น ้ าหอม นาฬิกา ของท่ีระลึก และขนมนานาชนิด เท่ียวชม วัด
พระเขี้ยวแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วดัท่ีสร้างดว้ยทุนกว่า 35 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 
โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั มีทั้งหมด 4 ชั้น แบ่งเป็นโซนต่างๆ พิพิธภณัฑท่ี์เก่ียวกบั
พุทธศาสนา โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต ์(ฟัน) ของ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ น าท่านเดินทางสู่ย่าน BUGIS เพื่อชมวดัจีนอนัเก่าแก่ของประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานองคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร์ น า
ท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY) กลุ่มอาคารท่ีออกแบบตามหลกัฮวงจุย้ประหน่ึง อุง้มือท่ีมี
น้ิว 5 น้ิวเรียงรายอยู ่มี น ้ าพุแห่งความมัง่คัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) น ้ าพุท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก อยูต่รง
กลางอุง้มือพอดี และแทนท่ีน ้ านั้นจะพุ่งข้ึนเหมือนๆ กบัน ้ าพุท่ีอ่ืน แต่ท่ีน่ีกลบัท าให้ไหลลงสู่จุดก่ึงกลาง 
ในความเช่ือท่ีวา่เหมือนเงินทองไหลมาอยูใ่นอุง้มือนัน่เอง โดยมีความเช่ือกนัวา่ใครท่ีไดส้ัมผสัน ้าพุแห่งน้ี
จะโชคดีและร ่ ารวยตลอดปี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุดและมีช่ือเสียงระดบัโลกของ
สิงคโปร์ นัน่คือ ถนนออชาร์ด ท่ีสองขา้งทางเรียงรายไปดว้ยห้างสรรพสินคา้น้อยใหญ่มากมาย ไม่วา่จะ
เป็น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 313 SOMERSET, PARAGON และอ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ี

วนัทีห่ก ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-น ้าพุแห่งโชคลาภ-วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปป้ิงถนนออชาด- บิน
กลบักรุงเทพ 



มีสินคา้แบรนด์เนมช่ือดงัจากทัว่ทุกมุมโลก รุ่นใหม่ล่าสุดน ามาวางขายเหล่าน้ี อิสระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 
(อสิระอาหารกลางวนัและเยน็ตามอธัยาศัย) ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

 
22.20 น. ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR หรือ LOW COST AIRLINES ระดับ

เดียวกนั  เทีย่วบินที ่TZ292 เพ่ือกลบัสู่ประเทศไทย 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

**หมายเหตุ : โปรแกรมสามารถสลบัปรับเปลีย่นได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า** 
 
หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพ่ือสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพ

อากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส าคัญ *** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 18 ท่านขึ้นไป 
ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือปรับขนาด
พาหนะทีใ่ห้บริการ 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อายุต ่ากว่า 12 ปี) 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

14 – 19 พฤศจิกายน 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

1 – 6 ธันวาคม 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

6 – 11 ธันวาคม 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

21 – 26 ธันวาคม 2560 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

28 – 2 มกราคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

29 – 3 มกราคม 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 – 24 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

26 – 31 มกราคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

9 – 14 กุมภาพนัธ์ 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

23 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 



28 – 5 มีนาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

1 – 6 มีนาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

9 – 14 มีนาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

16 – 21 มีนาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

23 – 28 มีนาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

5 – 10 เมษายน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

6 – 11 เมษายน 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

10 – 15 เมษายน 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

11 – 16 เมษายน 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

12 – 17 เมษายน 2561 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
26 – 1 พฤษภาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

27 – 2 พฤษภาคม 2561 12,900 12,900 12,900 11,900 4,000 

*ยกเว้นบนเกน็ติง้ไม่มีเตียงเสริม กรณเีปิดห้องอกี 1 ห้อง เพิม่ ท่านละ 1,000 บาท 
 

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท *** 
** ค่าบริการข้างต้นท่านต้องช าระเพิม่ค่าทปิ ท่านละ 600 บาท ** 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
✓ ค่าตัว๋รถไฟตูน้อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิม่ท่านละ 150 บาท) 
✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดัพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
✓ ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ืองท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขสายการบิน 
✓ ค่ารถตูห้รือรถบสัปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/หอ้ง ระดบั 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
✓ ค่าอาหารรวม 12 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลีย้งในแต่ละมื้อเป็นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหาร

ชนิดใดเป็นพเิศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารทีช่อบติดตัวไปด้วย) 
✓ ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภาพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง **ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทาง
ส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทั
ได*้* 

 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 
 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียงในรายการ 

/ ค่าโทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋า  
 ค่าทิป ท่านละ 600 บาท  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% กรณขีอใบเสร็จถูกต้องเพ่ือน าไปหักค่าใช้จ่าย 
 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน 
• กรุณามัดจ า 8,000 บาท / ท่าน   หลงัจากการจองภายใน 1 วนั โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี        175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลปิโอนเงินมาทีบ่ริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689  

• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนวนัเดินทางอยา่งน้อย 21 วนั (กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่
ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธ์ิการ
เดินทางในทวัร์น้ันๆ) 

• หากท่านสมาชิกได้ท าการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้ งท่ีอยู ่
หมายเลขโทรศพัท ์– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่าน
และสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์แฟกซ์ / E-MAIL / LINE  

• ส าหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยท าการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวีซ่า รายละเอียด
กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 

• การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของบริษทั ดงัน้ี  
 วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
 วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
 นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 
 

 
 



ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองทีน่ั่ง 
• กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ให้ทางบริษทั ฯ ทราบ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้าม
ระยะเวลาและจ านวน ดงัน้ี 

 ยกเลิกการเดินทางระหวา่ง 15 – 29 วนั สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ า 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
• เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 

มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 
• บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

• เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา 

• บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

• เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

• ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
 
หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้นอก 
เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 
!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน!!! 


