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ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์ มะละกา ปุตราจายา สิงคโปร์

สุดมันระดับโลก 2 สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล+เล
โก้แลนด์
กำหนดกำรเดินทำง

วันแรก
04.30 น.
07.05 น.
10.15 น.

12.00 น.

11-14 สิ งหำคม 2559
รำคำ 16,500 บำท
8-11 / 15-18 กันยำยน 2559
รำคำ 16,500 บำท
21-24 ตุลำคม 2559
รำคำ 16,500 บำท
24-27 พฤศจิกำยน 2559
รำคำ 16,500 บำท
2-5 / 9-12 ธันวำคม 2559
รำคำ 16,500 บำท
30-2 มกรำคม 2560
รำคำ 17,500 บำท
สนามบินดอนเมือง-กัวลาลัมเปอร์ -เก็นติง้ ไฮแลนด์
พร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำร์เตอร์ 2
สำยกำรบินแอร์เอเชีย
ออกจำกกรุ งเทพ สู่ กวั ลำฯ โดยสำยกำรบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 311
เดินทำงถึงสนำมบินKLIA2 (เวลำประเทศมำเลเซียเร็ วกว่ำประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นำ
สัมภำระขึ้นรถผ่ำนชมควำมเป็ นอยูข่ องชำวมะลำยู สู่ ปุตตรำจำย่ำ จำกนั้นนำท่ำนเที่ยว ชม เมือง ใหม่ ปุตราจายา
เมืองหลวงแห่งใหม่ของมำเลเซีย ที่เป็ นศูนย์กลำงของ รัฐบำล ปุตรำจำยำ ได้ ชื่อว่ำเป็ นเมืองในสวนที่ สวยงำม มี
รู ปแบบกำรวำงผังเมืองอย่ำงดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชำติ ทะเลสำบปุตรำจำยำ และอำคำรรู ปทรง แปลกตำ
แวะชมและถ่ำยรู ปกับอำคำรที่ทำงำนของนำยกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบำล อำคำรมัสยึดสี ชมพูที่สวยงำมส่ วนหนึ่งอยู่
บนบกส่ วนหนึ่งอยูก่ ลำงทะเลสำปผ่ำนชมอำคำรที่ทำกำรของกระทรวงต่ำงๆ ผ่ำนชมสะพำนแขวน ทะเลสำบทีมี
ทัศนียภำพทีสวยงำม
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ( มื้อที่ 1) หลังอำหำรเดินทำงสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ จำกนั้นนำท่ำนสู่ สถำนี SKY WAY กระเช้ำ
นัง่ กระเช้ำข้ำมภูเขำเป็ นระยะทำง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีควำมเร็ วที่สุดในโลกและยำวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรียม
กระเป๋าใส่ เสื้ อผ้ าใบเล็กเพื่อพักค้ างคืน 1 คืน) ที่ยงั คงควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ ำอยูอ่ ย่ำงมำกเป็ นประสบกำรณ์ที่คุณ
จะไม่ลืมสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่ำงทำงท่ำนจะได้พบฝูงสัตว์ป่ำและหมู่บำ้ นชำวป่ ำ(จำลอง) สัมผัสอำกำศหนำวเย็น
แบบยุโรปแต่แสนสุ ขสบำยในระดับควำมสู งกว่ำ 6,000 ฟิ ตจำกระดับน้ ำทะเลเข้ำที่พกั โรงแรมเฟิ สร์ทเวิลด์ เชิญ
ท่ำนสนุกกับสวนสนุกซึ่งมีเครื่ องเล่นนำนำชนิดตำมอัธยำศัยเชิญท่ำนเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นนำนำชนิดบริ เวณ
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วันทีส่ อง
เช้ำ

เที่ยง

บ่ำย
ค่ำ

สวนสนุกขนำดใหญ่ตำมอัธยำศัย(ไม่รวมค่ำเครื่ องเล่น)หรื อหำกท่ำนจะเข้ำคำสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่งเปิ ด 24 ช.ม. ที่มี
เครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมำย อำทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรื อท่ำนจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตำมอัธยำศัย
(สุ ภำพบุรุษควรสวมเสื้ อคอปกและรองเท้ำหุม้ ส้น สุ ภำพสตรี แต่งกำยสุภำพและเด็กอำยุต่ำกว่ำ21ปี ห้ำมเข้ำคำสิ โน)
( กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้งบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่กวั ลำลัมเปอร์) (อาหารเย็นอิสระ)
เก็นติง้ - กัวลาลัมเปอร์ –มะละกา-โยโฮบารู
บริ กำรอำหำรเช้ำ มื้อที่ 2 ณ ห้องอำหำรโรงแรม นำท่ำนลงจำกเก็นติ้ง นำท่ำนชม “กรุงกัวลาลัมเปอร์ ” เมืองหลวง
ประเทศมำเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้ำ(ลำนแห่ง อิสระภำพ) ลำนประกำศ เอกรำช
Independence Square หลังจำกที่องั กฤษเคยปกครองมำเลเซียมำอย่ำงยำวนำน เป็ น
ลำนหญ้ำสี เขียวขนำดใหญ่
หำกจะเทียบกับของประเทศไทย
จะคล้ำยกับ
สนำมหลวงบ้ำนเรำ และชมอดีต เสำธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100
เมตร โดยบริ เวณรอบๆนี้ ยังเป็ นสถำปัตยกรรมอังกฤษ อย่ำงเห็นได้ชดั ไม่วำ่ จะเป็ นตึก อำคำร หอนำฬิกำ ที่ทุกๆ วัน
ชำติของ มำเลเซีย ชำวมำเลเชีย จะมำชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงำนรื่ นเริ งกัน ซึ่งธงชำติ อังกฤษได้ถูก ลดลงครั้ง
สุ ดท้ำย เมื่อ วันที่ 31 สิ งหำคม 1957 และ แทนที่ดว้ ยธงชำติมำเลเซีย จำกนั้นนำท่ำนชมและถ่ำยรู ป บริ เวณด้ำนหน้ำ
ของพระรำชวังอีสตำน่ำ ไนกำร่ ำ มำเลเซีย นำท่ำนไปถ่ำยรู ปกับ ตึกแฝดหรื อตึกปิ โตรนำส Petronas Twin Towers )
เป็ นสถำปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย ออกแบบโดย เซซำร์ เปลลี ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจ
กลำงย่ำนธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสำธำรณะ เป็ นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบนั แวะซื้อสิ นค้ำโอ
ทอป อำทิบะกุ๊ดเต๋ ต๋ นุ เครื่ องยำจีน ขนมเปี๊ ย น้ ำมันแก้ปวด ช๊อคโกแลตรสชำดอร่ อยของมำเลเซีย จำกนั้นนำท่ำนสู่
เมืองมรกดกโลก มะละกา
บริ กำรอำหำรเที่ยง มื้อที่ 3 ที่ภตั ตำคำร นำท่ำนเที่ยวชม เมืองมะละกา ชม ย่ำนดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ำยรู ปกับสำมล้อ
มะละกำ จำกนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่ยอดเนิน ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งนี้สร้ำงขึ้น
โดยกัปตันเรื อชำวโปรตุเกส และใช้ชื่อโบสถ์วำ่ Duarte Coelho ในปี 1521
ด้วยควำมตั้งใจให้เป็ นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เมื่อครั้งที่พวกดัตช์ เข้ำยึด
ครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งนี้เป็ น ST. Paul’s Church เมื่อโบสถ์น้ ีสร้ำง
เสร็ จในปี 1753 ได้มีกำรยกเลิกกำรใช้งำนโบสถ์ และชำวดัตช์เปลี่ยนเนิน
เซนต์ปอนด์เป็ นสุ สำนฝั่งศพของบุคคลสำคัญ
สุ สำนเปิ ดภำยในเซนต์
ปอนด์ เป็ นสถำนที่ฝั่งศพของ St. Francis Xavier เมื่อปี 1553 หลังจำกนั้น
ได้มีกำรเคลื่อนย้ำยส่วนที่เหลืออยูไ่ ปยังเมืองโกอำ ในอินเดีย มีอนุสำวรี ยห์ ินอ่อนของ St. Francis Xavier เพื่อรำลึก
ถึงกำรกักกันเมื่อ 400 ปี ที่ผำ่ นมำ ที่บริ เวณโบสถ์บนยอดของเนิน เป็ นสถำนที่ชมวิวอันน่ำตื่นตำ และหลุมฝั่งศพ
แบบดัตช์ที่สวยงำม สำมำรถพบเห็นได้ภำยในโบสถ์ จำกนั้นนำท่ำนไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกล
กับโบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้ำนล่ำงเนินเขำ เป็ นที่ต้ งั ของป้อมปรำกำร A’Famosa หรื อ Porta De Santiago ซึ่งสร้ำงขึ้น
เมื่อปี 1511 และถูกทำลำยโดยพวกดัตช์แถบทั้งหมด เหลือไว้เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปรำกำร บนเนินเขำที่มอง
ลงไปเห็นตัวเมืองมะละกำ ป้อมเก่ำรอบปรำกำรมีกำรติดตั้งปื นใหญ่ แต่ถูกโจมตีโดยพวกดัตช์ในปี 1641 สร้ำงควำม
เสี ยหำยมำกมำย และบำงส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตช์เมื่อปี 1670 และสลักชื่อ East India Company นำท่ำน
เดินทำงสู่ ยะโฮบารู ประตูสู่ สิ งคโปร์
เดินทำงถึง โยโฮบำรู จำกนั้น ชมเมืองยะโฮร์บำรู ชมชีวิต ควำมเป็ นอยู่ ของชำวมุสลิม นำท่ำนผ่ำนชม มัสยิดสุ ลต่ำน
อำบูบำคำ มัสยิดนี้สร้ำงเสร็ จเมื่อ ปี 1900 อำยุกว่ำ100 ปี ใช้เวลำสร้ำงนำนถึง 8 ปี ด้ำนในตกแต่งอย่ำงสวยงำม
รับประทำนอำหำรค่ำ มื้อที่ 4 ที่ภตั ตำคำร หลังอำหำรเข้ำที่พกั โรงแรม New York หรื อระดับใกล้เคียงกัน
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วันทีส่ าม
เช้ำ

11.00 น.

18.30 น.

โยโฮบารู-สิ งค์โปร์ เมอร์ ไลออนส์ -ยูนิเวอร์ แซลสตูดิโอสิ งคโปร์
บริ กำรอำหำรเช้ำ มื้อที่ 5 ณ ห้องอำหำรโรงแรม หลังอำหำร นำท่ำนเข้ำสู่ ประเทศสิ งคโปร์ นำท่ำนประทับตรำ
หนังสื อเดินทำงและผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง จำกนั้นซิต้ ีทวั ร์สิงคโปร์ นำท่ำนผ่ำนชมเมือง เริ่ มจำกปำดัง สนำม
ขนำดใหญ่ซ่ ึงล้อมรอบด้วยทำเนียบรัฐบำล ศำลฎีกำ และศำลำว่ำกำรเมือง จำกนั้นนำท่ำนชม ถนนอลิซำเบธวอล์ค
ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริ มแม่น้ ำ สิ งคโปร์ ท่ำนสำมำรถ ถ่ำยรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งมี
อำยุกว่ำ 30 ปี โดยรู ปปั้นครึ่ ง สิ งโต ครึ่ งปลำนี้หนั หน้ำออกทำง อ่ำวมำริ น่ำ ซึ่งมีทศั นียภำพที่สวยงำม มำกๆ กำร
ออกแบบ The Merlion นี้ ถูก ผสมผสำน ระหว่ำง ควำมจริ งและตำนำน ซึ่งมีหวั เป็ น สิ งโต และลำตัวเป็ นปลำกำลัง
โต้คลื่น ส่ วนหัวนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของตำนำนกำรค้นพบสิ งหปุระ หรื อสิ งคโปร์ในปัจจุบนั ตำมตำนำน เล่ำขำน
ของชำวมำเลย์ ส่ วนลำตัวที่ เป็ นปลำ แสดงถึงกำรเริ่ มต้นของสิ งคโปร์ ที่เต็มไปด้วยหมู่บำ้ นของชำวประมงในอดีต
นัน่ เอง ใกล้ๆ กันท่ำนจะพบกับ โรงละคร เอสพนำเนด ที่มีลกั ษณะเป็ นเอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ภำยนอกถูก
ออกแบบมำให้คล้ำยกับเปลือกทุเรี ยนขนำดยักษ์ มีควำมสวยงำมทำงสถำปัตยกรรมอย่ำง ยิง่
จำกนั้นนำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ยงิ่ ใหญ่ระดับโลก ที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่ำ (Resorts World Sentosa) เป็ นที่
รู ้จกั ในฐำนะสวนสนุกของโลก รี สอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบกำรณ์ใหม่มำกมำยที่คุณจะไม่เคยได้สมั ผัสจำกที่ใดมำ
ก่อน ไม่วำ่ จะเป็ น คำสิ โนระดับโลก ช้อปปิ้ งพลำซ่ำ Festive Walk และ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์
(Universal Studios Singapore) เฟสทีฟ วอล์ก (Festive Walk) (รำคำทัวร์ยงั ไม่รวมค่ำบัตรยูนิเวอร์แซล ผูใ้ หญ่ท่ำน
ละ 1,800 บำท / เด็ก 1,500 บำท) ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ เป็ นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและ
แห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่ องเล่นและจุดท่องเที่ยวจำกภำพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มี
อยูแ่ ต่สิงคโปร์เท่ำนั้น ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์เป็ นสวนสนุกระดับโลก ที่มีควำมเป็ นเอกลักษณ์ของควำมเป็ น
สวนสนุกจำกภำพยนตร์ ที่มีควำมเป็ นเอกลักษณ์ของควำมเป็ นสวนสนุกจำกภำพยนตร์ แบ่งเป็ น 7 โซน คือ โซน
ฮอลลีวดู๊ โซนไซไฟซิต้ ี อียปิ ต์โบรำณ เดอะ ลอสท์เวิลด์ (THE LOST WORLD) จูรำสสิ คพำร์ครำปิ ดแอดเวน
เจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE) เป็ นต้น ซึ่งมีควำมเอกลักษณ์เป็ นของตัวเอง ตั้งรำยล้อมอยู่
รอบทะเลสำบอันสวยงำม แต่ละโซนจะมีสถำปัตยกรรมกำรตกแต่ง และควำมบันเทิงต่ำงๆ ในรู ปแบบของตัวเอง
โดยจะมีเครื่ องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สำหรับให้ควำมเพลิดเพลินแก่แขกผูม้ ำเยีย่ มเยือน พร้อมด้วยกำรแสดงที่จะ
เรี ยกเสี ยงหัวเรำะจำกทุกคน และสวนสวยสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้ำนค้ำและร้ำนอำหำรมำกมำย
ประกอบไปด้วย สิ่ งที่น่ำสนใจ อำทิเช่น BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหำะตีลงั กำรำงคู่ที่สูงที่สุดของ
โลก มำดำกัสกำร์ : กำรผจญภัยเรื อมหำสนุก (MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็ นเครื่ องเล่นจำก
ภำพยนตร์ที่ได้รับควำมสำเร็ จเป็ นอย่ำงมำก เรื่ อง “ มำดำกัสกำร์ ” เครื่ องแรกของโลก จำกดรี มเวิร์คอำนิเมชัน่
(DREAMWORKS ANIMATION จุดท่องเที่ยวจำกเรื่ อง ปรำสำทเชร็ ค แห่งแรกของโลก จะเป็ นปรำสำทในสวน
สนุกหำงแรกในเอเชียที่จะมี SHREK 4D เครื่ องเล่นและจุดเยีย่ มชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รี เว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอ
เตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮนั เตอร์ และพิเศษสุ ดสำหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลำย จูรำสสิ คพำร์ค เป็ นต้น และเครื่ อง
เล่นใหม่ล่ำสุ ด Transformers Theme Park ถูกสร้ำงเฉพำะที่ Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal
Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่ำนั้น เปิ ดบริ กำรในเดือนธันวำคม 54 และท่ำนยังได้สมั ผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็ น
ถนนสำยบันเทิงระดับโลกใจกลำงรี สอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่ำ ประกอบด้วยกิจกรรมกำรช้อปปิ้ ง ร้ำนค้ำมำกมำย
ภัตตำคำร ร้ำนอำหำรหลำกหลำย (อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่ าในการเทีย่ วชม) จนถึงเวลำนัด
หมำย
บริ กำรอำหำรเย็น มื้อที่ 6 จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับเข้ำสู่ โยโฮบำรู นำท่ำนเข้ำที่พกั โรงแรม New York Hotel
หรื อ ระดับใกล้เคียงกัน
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วันทีส่ ี่
เช้ำ
10.00 น.

17.30 น.
20.15 น.
21.30 น.

สวนสนุกเลโก้แลนด์ - JB PREMIUM OUTLET สนามบินดอนเมือง
บริ กำรอำหำรเช้ำ มื้อที่ 7 ห้องอำหำรโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND สวนสนุกเลโก้แลนด์ แห่งที่ 6 ของโลก และ
แห่งแรกในเอเชีย (รำคำรวมบัตรเข้ำและเครื่ องเล่นแล้ว) ตั้งอยูท่ ี่อิส กันดำร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมำเลเซีย ทำงตอนใต้
สุ ดของแหลมมลำยู ติดกับ ประเทศสิ งคโปร์ เป็ นสวนสนุกสำหรับ ครอบครัว ด้วยเครื่ องเล่นกว่ำ 40 ชนิด แบ่งเป็ น
โซนต่ำง ๆ ดังนี้ โซน The Begining คือ บริ เวณทำงเข้ำสวนสนุก ประกอบด้วยร้ำนอำหำร คำเฟ่ และร้ำนขำยของที่
ระลึก โซน Miniland ที่ใช้ตวั เลโก้ประกอบขึ้นมำจำลอง สถำนที่สำคัญของประเทศต่ำง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือ
ว่ำเป็ นโซนไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็วำ่ ได้ โซน Lego Technic เครื่ องเล่นน่ำตื่นเต้นหวำดเสี ยวด้วยรถไฟเหำะ
โซน Lego Kingdom ชมปรำสำทแห่งเวทมนตร์ และนัง่ รถไฟเหำะบนหลังมังกร
โซน Land of Adventure
ผจญภัยไปในเกำะไดโนเสำร์ และปิ รำมิดแห่งอียปิ ต์
โซน Imagination ที่สร้ำงเสริ มจินตนำกำรให้คุณหนูนอ้ ย
ทั้งหลำยด้วยตัวต่อเลโก้หลำกหลำยแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรื อ เพื่อให้เรี ยนรูู ้ดว้ ย
ตนเอง ถึงเวลำนัดหมำย (อำหำรเที่ยงอิสระเพื่อควำมสะดวกในกำรเล่นสวนสนุก) หำกมีเวลำ นำท่ำนไปช้อปปิ้ ง
สิ นค้ำแบรนด์เนม รำคำถูกที่ JB Premium Outlet mall
ได้เวลำสมควรนำท่ำนสู่ สนำมบิน ยะโฮร์ เพื่อเตรี ยมเดินทำงกลับกรุ งเทพ
เดินทำงกลับกรุ งเทพ โดยสำยกำรบินไทยแอร์ เอเชียเที่ยวบินที่ AK1807 (ใช้เวลำบินประมำณสองชัว่ โมง)
เดินทำงถึงกรุ งเทพโดยสวัสดิภำพ (เวลำประเทศไทย)

หมายเหตุ

** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ เป็ นสาคัญ
*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 20 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
2 – 3 ท่ าน (อายุตา่ กว่ า 12 ปี ) (อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
11-14 สิ งหาคม 2559
16,500
16,000
16,000
8-11 กันยายน 2559
16,500
16,000
16,000
15-18 กันยายน 2559
16,500
16,000
16,000
21-24 ตุลาคม 2559
16,500
16,000
16,000
24-27 พฤศจิกายน 2559
16,500
16,000
16,000
2-5 ธันวาคม 2559
16,500
16,000
16,000
9-12 ธันวาคม 2559
16,500
16,000
16,000
30-2 มกราคม 2560
17,500
17,000
17,000
31-3 มกราคม 2560
17,500
17,000
17,000
*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่ มีเตียง
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
16,000
16,000

พักเดี่ยว
เพิม่
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
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*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บาท ***

** ค่ าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ านละ 300 บาท/ทริป/ท่ าน **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินพร้อมภำษี กรุ งเทพฯ – กัวลำฯ , ยะโฮร์ – กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ำรถปรับอำกำศ รับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่ำน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดำว มำตรฐำน
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำร 7 มื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร (หำกท่ำนชอมทำนอำหำรชนิดใดเป็ นพิเศษหรื อมีเด็กควรนำอำหำรที่ชอบติดตัวไป
ด้วย)
 ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำหนังสื อเดินทำง
 ค่ำตัว๋ ยูนิเวิร์แซล
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกที่รำยกำรระบุ เช่น ค่ำอำหำรและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจำกกำรจัดเลี้ยง / ค่ำ
โทรศัพท์ / ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล / ค่ำอินเตอร์เน็ต / ค่ำซักซีด / มินิบำร์
 ค่ำระวำงน้ ำหนักสัมภำระที่เกินจำก 20 กิโลกรัม
 ค่ำทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่ำนละ 300 บำท / ทริ ป / ท่ำน
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนำไปหักค่ำใช้จ่ำย
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่ำนไม่สำมำรถเดินทำงไปกับคณะทัวร์ไม่วำ่ ด้วยเหตุผลปะกำรใดก็ตำม กรุ ณำแจ้งให้ทำงบริ ษทั ฯ ทรำบล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย 30 วันก่อนกำรเดินทำง มิฉะนั้นทำงบริ ษทั ฯ จำเป็ นต้องเก็บค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่ท่ำนมัดจำไว้ตำมระยะเวลำและ
จำนวน ดังนี้
ยกเลิกกำรเดินทำงระหว่ำง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีกำรคืนมัดจำ
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 15 วัน ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด
2. เมื่อท่ำนสำรองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่ำนไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรบำงประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณำแจ้งให้พนักงำนขำยทัวร์ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สูญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บำงประกำร เช่น กำรนัดหยุดงำน ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล ต่ำงๆ
2. เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็ จหำกท่ำนสละสิ ทธิ์กำรใช้บริ กำรใดๆตำมรำยกำรหรื อถูกปฏิเสธกำรเข้ำ
ประเทศไม่วำ่ ในกรณี ใดก็ตำม ทำงบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทำงน้อยกว่ำ 20 ท่ำน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนกำรเดินทำงสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่ำ และอย่ำงน้อย 10 วันก่อนกำรเดินทำง
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สำหรับประเทศที่มีวีซ่ำ
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำกควำมผิด
ของทำงบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ควำมเจ็บป่ วย ควำมสู ญเสี ยหรื อเสี ยหำยของ
สัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรื อกำรบริ กำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ ทำง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำงๆ
6. กำหนดกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้เพื่อควำมเหมำะสมทั้งนี้ทำงบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนควำม
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
7. ทำงบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธเข้ำเมือง โดยด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ นอก เหนือ
จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กำรนัดหยุดงำน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ กรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรื อ
ออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยและต่ำงประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

