
 

 

รหัสทัวร DHT1903764 
ทัวรมาเลเซีย สิงคโปร MS6 6 วนั 5 คืน  
ปนัง   คาเมรอน   เก็นต้ิง   กัวลาลัมเปอร   มะละกา   ยะโฮร 
สิงคโปร (โดยรถไฟตูนอนขบวนใหม บินกลับจากสิงคโปร 6 วัน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดการเดินทาง 
เดือนมกราคม 2562 26 - 31 13,900 
เดือนกุมภาพันธ 2562 14 - 19 // 23 - 28 13,900 
เดือนมีนาคม 2562 16 - 21 // 23 - 28 13,900 
เดือนเมษายน 2562 6 - 11 // 27 - 2 13,900 
เทศกาลสงกรานต 2562 11 - 16 // 12 - 17 15,500 
เดือนพฤษภาคม 2562 18 - 23 13,900 
เดือนมิถุนายน 2562 22 - 27 13,900 
เดือนกรกฎาคม 2562 13 - 18 // 27 - 1 13,900 
เดือนสิงหาคม 2562 10 – 15 // 11 – 16  13,900 
เดือนกันยายน 2562 21 - 26 13,900 
เดือนตุลาคม 2562 12 - 17 // 19 - 24 13,900 
เดือนพฤศจิกายน 2562 23 - 28 // 30 - 5 13,900 
เดือนธันวาคม 2562 5 - 10 // 7 - 12 // 14 - 19  13,900 
เทศกาลปใหม 2563 27 - 1 ม.ค. 63 // 28 - 2 ม.ค. 63 

// 29 – 3 ม.ค. 63 
15,900 

 
วันแรก กรุงเทพ – หาดใหญ 
13.45 น. พรอมกนัทีช่านชาลาท่ี 4 สถานีรถไฟหัวลําโพงเจาหนาท่ีบริษัทรอตอนรับเตรียมความ

พรอมสูขบวนรถไฟขบวนใหมของการรถไฟแหงประเทศไทย ขบวนรถไฟดวนพิเศษ
ขบวนที่ 31  ช้ันสองตูนอนปรับอากาศ 

14.45 น. รถไฟออกเดินทางสูชุมทางหาดใหญ เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศนสอง
ขางทาง ระหวางทางเชิญทานเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีตางๆ อาทิ

เชน กวยเตี๋ยวเสนเล็กที่สถานีราชบุร ีหรือ ขาวตมกุง กระเพาะปลา 
ที่สถานีหัวหิน หรืออาหารและเครื่องด่ืมนานาชนิด 
จากตูเสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)  
ชวงคํ่า พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุมๆ ใหทานไดพักผอนนอน
หลับแสนสบาย 



 

 

ราตรสีวัสด์ิ.............. 
 
  วันที่สอง หาดใหญ – ปนัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเตา – วัดไชยมังคลาราม –  
 วัดพมาธรรมมิการาม 
07.00 น. รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ จากนัน้นําสัมภาระขึ้นรถตู/บสัปรับอากาศ 
เชา บริการอาหารเชา ม้ือที่ 1 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูดานสะเดา เพ่ือนําทานผานแดน ตรวจเช็คหนัง

เดินทางเพ่ือเดินทางเขาสูประเทศ มาเลเซีย โดยใชเสนทางผานเมืองเกาไทรบุรขีอง
ไทยเรา หรือปจจุบันคอืรัฐเคดาห เมืองอูขาวอูน้ําของมาเลเซีย  ระหวางทางใหทาน
พักผอน ชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่เต็มไปดวยทุงนา ป�าไมตามอัธยาศัย 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่2   
บาย นําทานขามสะพานปนัง ซึง่มีความยาว 13.5 กม. ขามทะเลจากฝم�งแผนดินใหญสูเกาะ

ปนัง ถงึเกาะปนังผานชมอาคารบานเรือนชาวปนัง ซึ่งสรางตามแบบสถาปตยกรรม
แบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นําทานเท่ียวชม วัดเขาเตา   ซึ่งมี
เจาแมกวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา  ชม เจดียหมื่นพระ ทีซ่ึ่งรัชกาลท่ี 5  เคยเสด็จ
ประพาส เมื่อหลายรอยปกอนและพระองคไดทรงพระราชทานเงินสวนพระองคใหกับ
วัด  เดิมทน้ัีนวัดไดสรางองคเจดียแบบจีนทั้งองค มีเจ็ดชัน้ ทางวดัไดซาบซึ้งถึงพระ
กรุณาธิคุณของพระองค จึงไดแกไขใหชั้นที่สามถึงชั้นที่หา เปนสถาปตยกรรมแบบ
ไทย มาตราบเทาทุกวนัน้ี  บนวัดเขาเตา เราสามารถชมทิวทัศนของเมือง ปนังเมือง
ทาใหญในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง 

 จากน้ันเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม  วัดไทยท่ีเกาแกในเมืองปนัง สรางเมื่อ พ.ศ. 
2388 เปนวัดไทยท่ีมพีระพุทธไสยาสน ยาวอันดับ 3 ของโลก และมรีูปหลอหลวงปู�
ทวดอยูดานในโบสถ   ชม วัดพมาธรรมมิการาม   ซึ่งกอสรางตามสถาปตยกรรม
แบบพมา ดานในมีพระพุทธรูปหินออน และเจดียแบบพมาที่งดงาม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที่ 3  
ที่พัก NEO+ HOTEL / ROYAL HOTEL, PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา 
 



 

 

วันที่สาม ปนัง – สตรีทอารต – วัดถ้ําเปรัค – คาเมรอนไฮแลนด – ฟารมสตอเบอรรี่ – 
ฟารมผึ้ง 

เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ม้ือที่ 4  
 นําทานสูยานเกาแกของปนัง เท่ียวชม PENANG STREET ART ใหทานได

เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโนโปรตกุีสอันเกาแก สนุกสนานกับการถายภาพที่
ศิลปนชื่อดัง นายเออรเนสต ซาคาเรวกิ  (Ernest Zacharevic) ศิลปนชาวลิทัวเนีย
ที่จบการศกึษาทางดานศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ไดคดิวาดภาพ
อันสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู วัฒนธรรมของชาวปนังไวตามอาคารอันเกาแกตางๆ 
เพือ่ใหอาคารเหลาน้ีกลับมามีชวีิตชีวาอีกคร้ังจากนั้นนําทานชม ป�อมปนควอโนริส ที่ 
อังกฤษสรางขึ้นไวตอสูกับสยามประเทศในสมยักอนที่ต้ังอยูบริเวณรมิทะเลปนัง ผาน
ชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสรางอยางสวยงามดวยสถาปตยกรรมแบบอังกฤษ  
หอนาฬิกาที่โดดเดนที่เปนเอกลักษณตั้งตระหงานอยูใกลชายทะเล ไดเวลาอันสมควร
นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่5  
 นําทานเท่ียวชมวัดถํ้าเปรัค นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูป

เทพเจาจีนตางๆ ชมและถายรูปกบัจิตรกรรมฝาผนังในถํ้าอันสวยงาม โดยเฉาะรูปวาด
เจาแมกวนอิมองคใหญที่งดงามที่อยูที่เสาหินกลางถํ้า 

 จากน้ันนําทานเดินทางตอสู คาเมรอนไฮแลนด สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของ
ชาวอังกฤษอันโดงดังในอดีตปจจบุันทําเปนสถานที่พักตากอากาศสําหรับนักทองเทีย่ว
ทั่วไปไดชื่นชมธรรมชาติ ระหวางทางสูคาเมรอนชมไรพืชผักอันเขียวขจี นําทานเท่ียว
ชม ฟารมสตอเบอรร่ี ผลไมเมืองหนาวขึ้นช่ือที่นิยมปลูกกันมากชมคาเมรอน อิสระ
ใหทานถายรูปและเลือกชมเลือกซื้อสินคา ผลิตภัณฑตางๆ จากสตอเบอรรีต่าม
อัธยาศัย จากน้ันนําทานเท่ียวชมฟารมผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลีย้งกันเปนจํานวน
มาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟารม  พรอมเลือกซื้อน้ําผึ้ง และ
ผลิตภัณฑชนิดตางๆ จากผึ้งซึ่งเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกายติดไมตดิมือกลับ
บาน 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือ 6 แบบสุกี้หมอไฟ ชาบู ชาบ ู



 

 

ที่พัก HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND 
ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเทา 

 
วันที่สี่ คาเมรอนไฮแลนด – ไรชาบารัต – นํ้าตกอสีกันดา – เก็นติ้งไฮแลนด 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ม้ือที่ 7 
 นําทานเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขา

ในยามเชา เที่ยวชม ไรชาบารัต ไรชาศรีลังกาขนาดใหญ ซึ่งมองดูคลายผืนสักหลาด
ขนาดยักษ ซึ่งเปนชาท่ีนํามาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อสมัยที่อังกฤษเขาปกครอง
มาเลเซีย ทั้งยังนับเปนชาสายพันธุดีที่สุดอีกดวย อิสระใหทานถายรูป เลือกชิมชาชัก 
(TEH TARIK) เครือ่งด่ืมยอดฮติยามเชาของคนมาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเปนของ
ฝากใหกับคนทางบาน ระหวางทางลงจากเขานําทานเที่ยวชมและถายรูป นํ้าตกอีส
กันดา น้ําตกอีกแหงบนเทือกเขาคาเมรอนท่ีมีน้ําไหลตลอดทั้งป 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่8 
ที่พัก AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรือ

เทียบเทา 
 (กรณีที่ไมไดหองพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหองพักที่กัวลาลัมเปอร

แทน) 
 จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเก็นติ้งไฮแลนด เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟ�า AWANA 

SKY WAY นําทานน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง (กระเชา 1 กระเชานั่งไดไมเกิน 10 
ทาน ควรเตรียมกระเป�าใสเส้ือผาใบเล็กสําหรับพักคางคืนบนเก็นติง้ 1 คืนกรณีพักที่ 
FIRST WORLD HOTEL) 

 เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช
อปปم�งสินคานานาชนิดท่ี FIRST WORLD PLAZA และชอปปم�งมอลลท่ีเพ่ิงเปดใหม
ลาสุด SKY AVENUE แหลงรวมรานคาแบรนดเนมชื่อดังหลายๆ รานจากทั่วทุกมมุ
โลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเลนตางๆ ในบริเวณสวนสนุกในรม (ไมรวม
คาบัตรสวนสนุก) หรือจะเขาคาสิโนเสี่ยงโชค (เปด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเลนทีถู่ก
กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สําหรับผูท่ีมีอายุ



 

 

มากกวา 21 ปขึ้นไปเทาน้ัน สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรี
แตงกายสุภาพ ***  (อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย) 

 (ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ทานจะมีแค 2 เตยีงตอหอง หากไม
สะดวกพัก 3 ทาน สามารถซื้อหองพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได คาพักเดี่ยวบน
เก็นติ้ง ชําระเพ่ิมทานละ 1,000 บาท) 

 
วันที่หา เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร –ปุตราจายา – มะละกา – ยะโฮรบาร ู
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม ม้ือที่ 9 
 นําทานลงจากเก็นติ้งไฮแลนด ระหวางทางนําทานเลือกซื้อสินคา OTOP ชื่อดังจาก

มาเลเซีย ณ รานสนิคา OTOP อาทิเชน เครื่องตุนยาจีน บะกุดเต / ขนมเปم�ยะ / ปู
แผน / ไกแผน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาทาประคบแกปวดเมื่อย ปวดตามขอ ที่ใครๆ มา
ซือ้แลวเปนตองฝากซื้อซํ้าอีกหลายรอบ  

 นําทานเท่ียวชม กรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงาม
และยิ่งใหญพระราชวังของประมุขแหงประเทศ อีสตานา ไนการา  นําทานถายรูป
ยาน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคาร
ตางๆ ที่ต้ังอยูบริเวณโดยรอบ อาทิเชน อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่ง
ปจจุบันเปนที่ทําการของศาลสูง นับเปนอาคารที่สวยท่ีสุดแหงหน่ึงในมาเลเซีย และเสา
ธงท่ีสูงที่สุดในโลก นําทานผานชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากน้ันนําทาน
ถายรูปและชมวิว ตึกแฝดปโตรนัส ณ จดุที่มองเห็นตึกไดสวยงามทีสุ่ด 

 นําทานเลือกซื้อช็อคโกแลตแทๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE 
ซึ่งช็อคโกแลตน้ันนับเปนสินคา ของฝากชื่อดังอีกอยางของมาเลเซียที่นักทองเที่ยวตาง
หาซ้ือเพื่อล้ิมลองและนํากลับไปฝากคนที่ทานรัก 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที ่10 
 นําทานเท่ียวชม เมืองแหงอนาคต ปุตราจายา เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคาร

สิ่งปลูกสรางตางๆ ไดอยางสวยสดงดงาม ที่สําคัญยังเมืองที่ใหความสําคัญกบั
สิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดเปนอันดับ 1 อีกดวย นําทานชมและถายรูปทําเนียบ
รัฐบาล และมัสยิดประจําเมือง ทีส่รางจากหินออนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญซึ่งต้ังอยู
บริเวณริมทะเลสาบ  



 

 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสูเมืองมรดกโลก มะละกา เมอืงเกาท่ีเต็มไปดวย
เร่ืองราวของประวตัิศาสตร ชมความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมตางๆ ไวได
อยางลงตัว ณ ยานอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากน้ันนําทานเดินขึ้นเขา 
ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศนของเมืองและชองแคบมะละกา พรอมชมโบสถเซนต
ปอลลอันเกาแก และสักการะทานนักบุญเซนตฟรานซิส ซาเวียร อันศักดิ์สิทธิ์ จากน้ัน
ลงจากยอดเขาชมป�อมปน A FAMOSA ป�อมปนที่โปรตุเกสสรางขึน้ป�องกันเมืองเมื่อ
ตอนเขายึดครองมะละกา  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น ม้ือที่ 11 
 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู รัฐยะโฮรบารู รัฐที่อยูปลายแหลมมลายู ที่เขต

แดนติดกบัประเทศสิงคโปร 
22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร 
ที่พัก HOLMES HOTEL / NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเทา 
 
วนัที่หก ยะโฮรบารู – สิงคโปร – ซิตี้ทัวร – ถายรูปเมอรไลออน – วัดพระเขี้ยวแกว –  
 วัดเจาแมกวนอิม – ซันเทคซิตี้ นํ้าพุแหงความม่ังคั่ง – ชอปปم�งถนนออชารด – 

กรุงเทพฯ 
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม ม้ือที่ 12 
 นําทานเดินทางสูดานยะโฮรบารู เพ่ือเดินทางสูประเทศสิงคโปร หลงัผานพิธีการตรวจ

คนเขาเมืองของท้ังสองประเทศ นําทานเดินทางสู MERLION PARK บริเวณอาวมา
รีนา ใหทานถายรปูคูกบั เมอรไลออน สัญลกัษณของการทองเท่ียวสิงคโปร ตึกเอสพ
ลานาด หรือตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณสวยงามแปลกตา ตกึมารีนาเบยแซนด อาคาร
โรงแรมและ ชอปปم�งเซ็นเตอร ที่ยิ่งใหญงดงาม 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน เลือกชมและซื้อสินคาท่ีราน DUTY FREE 
ที่มีสินคาราคาถกูมากมายหลากหลายชนิด อาทิเชน น้ําหอม นาฬิกา ของท่ีระลึก 
และขนมนานาชนิด 

 เท่ียวชม วัดพระเขี้ยวแกว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วัดที่สราง
ดวยทุนกวา 35 ลานเหรียญสิงคโปร โดยสรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง 



 

 

มีทั้งหมด 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ พิพิธภัณฑท่ีเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยจุดนาสนใจ
อยูท่ีชั้น ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารรีิกธาตุสวนพระทนต (ฟน) ขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา  

 นําทานเดินทางสูยาน BUGIS เพ่ือชมวัดจีนอันเกาแกของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนที่
ประดษิฐานองคเจาแมกวนอิมที่ศักด์ิสิทธิ์ท่ีเปนที่เคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร 

 นําทานเดินทางสู ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY) กลุมอาคารที่ออกแบบตามหลักฮวง
จุยประหน่ึง อุงมือท่ีมน้ิีว 5 น้ิวเรียงรายอยู มี น้ําพุแหงความมัง่คั่ง (FOUNTAIN OF 
WEALTH) น้ําพุท่ีใหญที่สุดในโลก อยูตรงกลางอุงมือพอดี และแทนที่น้ําน้ันจะพุงขึ้น
เหมือนๆ กับน้ําพุท่ีอ่ืน แตที่น่ีกลับทําใหไหลลงสูจุดกึ่งกลาง ในความเช่ือที่วาเหมือน
เงินทองไหลมาอยูในอุงมือน่ันเอง โดยมคีวามเช่ือกันวาใครที่ไดสัมผัสน้ําพุแหงน้ีจะ
โชคดีและรํ่ารวยตลอดป 

 จากน้ันนําทานเดินทางสูยานชอปปم�งที่ใหญที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกของสิงคโปร 
น่ันคือ ถนนออชารด ที่สองขางทางเรียงรายไปดวยหางสรรพสินคานอยใหญมากมาย 
ไมวาจะเปน CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT, 313 SOMERSET, 
PARAGON และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทีม่ีสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก รุน
ใหมลาสุดนํามาวางขายเหลาน้ี อิสระชอปปم�งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวัน
และเย็นตามอัธยาศัย) 

 ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน 
22.20 น. ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT AIR หรือ LOW COST 

AIRLINES ระดบัเดียวกัน  
 เท่ียวบินที่ TZ292 เพ่ือกลับสูประเทศไทย 
23.45 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 



 

 

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพ่ือ
สอดคลองกับสถานการณ สภาพอากาศ และ เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของ
ประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถงึความปลอดภัยของนักทองเที่ยวสวน
 ใหญเปนสําคัญ 

 *** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทาง 18 ทานขึ้นไป ถาผู
เดินทางไมครบตามจํานวนดังกลาว  บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเลื่อนการ
เดินทาง หรือปรับขนาดพาหนะทีใ่หบริการ 

 
อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง

ละ 
2 ทาน 

ผูใหญ 1 เด็ก 
1 

เด็กมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 
1 

เด็กมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

ผูใหญ 2 เด็ก 
1 

เด็กไมมีเตียง 
(อายุตํ่ากวา 

12 ป) 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

26 - 31 มกราคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
14 - 19 กุมภาพันธ 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
23 - 28 กุมภาพันธ 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

16 - 21 มีนาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
23 - 28 มีนาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
6 - 11 เมษายน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
11 - 16 เมษายน 2562 15,500 15,500 15,500 14,500 4,000 
12 - 17 เมษายน 2562 15,500 15,500 15,500 14,500 4,000 

27 - 2 พฤษภาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
18 - 23 พฤษภาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
22 - 27 มิถุนายน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
13 - 18 กรกฎาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
27 - 1 สิงหาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
10 - 15 สิงหาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 



 

 

11 – 16 สิงหาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
21 - 26 กันยายน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
12 - 17 ตุลาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
19 - 24 ตุลาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 

23 - 28 พฤศจิกายน 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
30 - 5 ธันวาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
5 - 10 ธันวาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
7 - 12 ธันวาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
14 - 19 ธันวาคม 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000 
27 - 1 มกราคม 2563 15,900 15,900 15,900 14,900 4,500 
28 - 2 มกราคม 2563 15,900 15,900 15,900 14,900 4,500 
29 - 3 มกราคม 2563 15,900 15,900 15,900 14,900 4,500 

*ยกเวนบนเก็นติ้งไมมีเตียงเสริม กรณีเปดหองอีก 1 หอง เพ่ิม ทานละ 1,000 บาท 
*** ราคาเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ) 4,000 บาท *** 

** คาบริการขางตนทานตองชําระเพ่ิมคาทปิ ทานละ 600 บาท/ทริป/ทาน ** 
 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
 คาต๋ัวรถไฟตูนอนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากทานมีความประสงคใชเตียงลางเพ่ิม

ทานละ 150 บาท) 
 คาต๋ัวเครื่องบินชัน้ประหยัดพรอมภาษีสนามบนิ เสนทาง สิงคโปร – กรุงเทพฯ  
 คาระวางน้ําหนักกระเป�าสัมภาระโหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือตาม

เงื่อนไขสายการบิน 
 คารถตูหรือรถบัสปรบัอากาศ รับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
 คาโรงแรมทีพ่ัก 2 – 3 ทาน/หอง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 คาเขาชมสถานที่ตามทีร่ะบุในรายการ 
 คาอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแตละมื้อเปนอาหาร

ทองถิ่น หากทานชอบทานอาหารชนิดใดเปนพิเศษ  หรือมีเดก็ควรนําอาหารที่ชอบติดตัว
ไปดวย) 



 

 

 คามัคคุเทศกนําเท่ียวตามรายการ 
 คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไข

ตามกรมธรรม (ไมครอบคลุมเรื่องสุขภาพ และป�วยไขทุกกรณี) ทั้งน้ียอมอยูใน
ขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และ
เอกสารรบัรองทางการแพทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 
**ลูกคาทานใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสขุภาพ/การสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบรษิัทได** 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน) 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน) 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน) 
 เบ้ียประกันเร่ิมตน 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน) 

 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
 คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบ ุเชน คาอาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพิม่

นอกเหนือจากการจัดเล้ียงในรายการ / คาโทรศัพท / คาโทรศัพททางไกล / คา
อินเตอรเน็ต / คาซักซดี / มินิบาร  

 คาระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม 
 คารถไฟเตียงลางเพ่ิม 150 บาท 
 คาพนักงานยกกระเป�า  
 คาทิป ทานละ 600 บาท / ทริป / ทาน 
 คาภาษีมูลคาเพิม่ 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีขอใบเสร็จถกูตองเพ่ือนําไปหัก

คาใชจาย 
 

การจองและชําระเงิน  
1. ชําระเงินมัดจํา ทานละ 10,000 บาท ภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการจอง 
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนวันเดินทางอยางนอย 21 วัน 



 

 

(กรณีนักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่ไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวานักทองเที่ยว
สละสิทธิ์การเดินทางในทัวรน้ันๆ) 

  กรณีโอนเงิน เขา บ/ช                     นางสาวณัฐพร  พลสมบัตินันท      
 หมายเลข บัญชี 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด     ออมทรัพย สาขานนทบุรี  140 – 4 – 30684 – 5    
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด        ออมทรัพย  สาขานนทบุรี   218 – 2 – 62553 – 4  
ธนาคารกรุงไทย จํากัด      ออมทรัพย   สาขานนทบุรี   145 – 1 – 13775 – 3  
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด   ออมทรัพย  สาขานนทบุรี  302 – 2 – 41306 – 7 

หากทานสมาชิกไดทําการโอนเงินแลวกรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจอง 
พรอมทั้งที่อยู หมายเลขโทรศัพท – แฟกซติดตอ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จํานวน
สมาชิก และสําเนาหนังสือเดินทางของทานและสมาชิกในกลุม มายงัเบอรแฟกซ 02 – 
4432415 / E-Mail : domeholiday@hotmail.com / LINE ID: @domeholiday 
สําหรับคนไทยตางดาวสามารถเดินทางได โดยทําการแจงเขาแจงออกที่กองตรวจคนเขาเมอืง 
และขอวีซา รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กบัพนักงานที่ทานจองทวัรดวย 

3. การตดิตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมลล ไลน ตองทําในวันเวลาทําการของบริษัท 
ดังน้ี  
วันจันทร – ศุกร เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วันเสาร เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือเปน
วันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ระเบียบการและขอตกลงการสํารองที่นั่ง 

1. การยกเลิกและคืนคาทัวร 
กรณีทานไมสามารถเดนิทางไปกับคณะทัวรไมวาดวยเหตุผลประการใดกต็าม กรุณาแจง
ใหทางบริษัท ฯ ทราบลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง มฉิะนั้นทางบริษัท ฯ 
จําเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานมัดจําไวตามระยะเวลาและจํานวน ดงัน้ี 

แจงยกเลิกระหวาง 15 – 29 วนักอนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไมมีการคืนมัดจําทั้งหมด 



 

 

แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจาย
ทั้งหมด 

 ** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลทีต่องการันตีมดัจํากบัสายการบิน
หรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตวัแทนในประเทศหรือตางประเทศและไม
อาจขอคืนเงินได รวมถงึเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flightจะ
ไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาต๋ัวเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
น้ันๆ ** 

2. เมื่อทานสํารองที่น่ังในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรบัประทานอาหารบาง
ประเภท หรือ ถือศีลกนิเจ มังสวิรตัิ กรุณาแจงใหพนักงานขายทัวรทราบลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จหากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ
ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอย
กวา 18 ทาน โดยจะแจงใหนักทองเที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่ไมมวีซีา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา 

4.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของ
นักทองเที่ยวท่ีมิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิวัต ิ อุบัติเหต ุ ความเจ็บป�วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ 
ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ เปนตน 

 5.  เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ตางๆ 



 

 

6.  กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพ่ือความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษัทฯจะ
ยึดถือผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ  

 7.  ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขา
เมืองประเทศนั้นๆ 

หมายเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตนและไม
รับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นนอก เหนอืจากความควบคุมของบริษัทฯ เชน การ

นัดหยุดงาน การลาชาของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณีที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่แรงงานไทยและตางประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ ที่จะไมคืนคาบริการทั้งหมด 
 

 
!!! หนังสือเดินทางตองมีอายุการใชงานเหลือ 

อยางนอย 6 เดือน!!!   
โดม ฮอลิเดย ใบอนญุาต ประกอบธุรกิจ นําเที่ยว เลขที่ 11/01051 

 
 


