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ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS3 4วัน 3คืน
ปุตตราจาย่า -เก็นติ้ง-กัวลาลัมเปอร์ -มะละกา- ยะโฮร์-สิงคโปร์-สวน
สนุกยูนิเวอร์แซล
กำหนดกำรเดินทำง

23-26 มีนำคม 2560
รำคำ 15,900 บำท
30-2 เมษำยน 2560
รำคำ 15,900 บำท
13-16 เมษายน 2560 ราคา 16,900 บาท
14-17 เมษายน 2560 ราคา 16,900 บาท
29-2 พฤษภำคม 2560 รำคำ 16,900 บำท
10-13 พฤษภำคม 2560 รำคำ 15,900 บำท
22-25 พฤษภำคม 2560 รำคำ 15,900 บำท
วันแรก
กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุตตราจาย่ า – เก็นติง้ ไฮแลนด์
04.30/06.00 น. พร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ เคำร์เตอร์ 2 สำยกำรบินแอร์เอเชีย
07.10/08.35 น. ออกจำกกรุ งเทพ สู่ กวั ลำลัมเปอร์ โดยสำยกำรบิน ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD311/AK1955
11.30 น.
ถึงสนำมบินนำนำชำติกวั ลำเปอร์อินเตอร์เนชัน่ แนล LCCT หลังทำพิธี
ตรวจคนเข้ำเมืองแล้วจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ เมืองใหม่ปุตรำจำยำ
โดยเส้นทำงซุปเปอร์ไฮเวย์ เที่ยวชมเมืองใหม่ ปุตราจาย่ า เมืองหลวง
แห่งอนำคตของมำเลเซีย ชมมัสยิดสี ชมพูที่งดงำม ซึ่งตั้งอยูใ่ นทะเลสำป
ส่ วนหนึ่งและบนพื้นดินส่ วนหนึ่ถ่ำยรู ปกับลำนปุตตรำชมทำเนียบ
รัฐบำลที่งดงำมซึ่งเป็ นเอกลักษณ์จำกนั้นชมวังสุ ลต่ำนรัฐเซลังงอร์บรรยำกำศ ริ มทะเลสำบแสนคลำสสิ ค
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ณ ภัตตำคำรจีน จำกนั้นเดินทำง สู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สู่ สถำนี AWANA SKY
WAY เป็ นกระเช้ำที่เพิ่งเปิ ดใช้บริ กำรใหม่ในปี 2017 (ควรแบ่ งกระเป๋าใบเล็กขึน้ กระเช้ าหรื อกระเป๋าทีข่ นาด ไม่ เกิน
22 นิว้ เท่ านั้นทีจ่ ะนาขึน้ ไปบนเก็นติง้ ได้ ใบใหญ่ เก็บไว้ ในรถ)
นำท่ำนนัง่ กระเช้ำข้ำมภูเขำเป็ นระยะทำง 2.8 กิโลเมตรโดย
ใช้เวลำนัง่ ประมำณ 10 นำที นัง่ กระเช้ำข้ำมภูเขำที่ที่ยงั คง
ควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ ำอยูอ่ ย่ำงมำกเป็ นประสบกำรณ์ที่
คุณจะไม่ลืมสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสอำกำศหนำวเย็นแบบ
ยุโรปแต่แสนสุ ขสบำยในระดับควำมสู งกว่ำ 6,000 ฟิ ต จำกระดับน้ ำทะเลผ่ำนทะเลหมอกอันขำวโพลน จำกนั้นเข้ำที่
พัก โรงแรมเฟิ สร์ ทเวิล์ด ให้ท่ำนได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้ งที่
FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่ำสุ ดเพิ่งเปิ ดปี 2017 ห้ำงสรรพสิ นค้ำ SKY AVENUE เป็ นห้ำงสรรพสิ นค้ำที่
ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขำ อันเต็มไปด้วยสิ นค้ำแบรนด์เนมชั้นนำ ของโลกมำกมำย หรื อเลือกรับประทำน
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07.00 น.

เที่ยง

อำหำรกับร้ำนอำหำรนำนำชำติมำกมำย รวมถึงร้ำนอำหำรไทย อำหำรจีน อำหำรญี่ปุ่น อำหำรมำเลเซีย หรื อจะเลือก
นัง่ รถรำงชมโดยรอบเก็นติ้ง สนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิ มะ ให้เด็กๆได้สนุกสนำนกันเต็มที่ กับบ้ำนผีสิง
เชิญท่ำนตำมอัธยำศัย (ไม่รวมค่ำเครื่ องเล่น) หรื อเชิญท่ำนเพลิดเพลินกับคำสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่งเปิ ด 24 ช.ม. ที่มีเครื่ อง
เล่นที่ถูกกฎหมำย อำทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรื อท่ำนจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตำมอัธยำศัย(กรณี
ท่ำนที่จะเข้ำคำสิ โน**สุ ภาบุรุษควรสวมเสื้ อคอปกและรองเท้ าหุ้มส้ น สุ ภาพสตรีแต่ งกายสุ ภาพและเด็กอายุต่ากว่ า
21ปี ห้ ามเข้ าคาสิ โน** ( กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้งบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่กวั ลำลัมเปอร์) อิสระ
อาหารเย็น เลือกทำนอำหำรตำมสะดวกที่ฟดคอร์
ู๊
ด และอื่นๆอีกมำกมำย
เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์ บาหรู
บริการอาหารเช้ าบนเก็นติง้ ฯ (มื้อที่ 2) อำลำเก็นติ้งฯสู่ นครกัวลำลัมเปอร์
แวะชมร้ำนขนมช็อดโกแลตรำคำถูก และมีคุณภำพ และผลิตภัณฑ์อำหำร
ท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่ องยำจีน และขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมำกมำย นำ
ท่ำนชมทัศนียภำพของเมืองหลวงผ่ำนชมหอคอย K.L. ทำวเวอร์หอคอยที่สูง
ระดับโลก, ผ่ำนชมรถไฟลอยฟ้ำนำท่ำนถ่ำยรู ปกับ ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก
(452 ม.)นำท่ำนผ่ำนชมจุดกำเนิดของกรุ งกัวลำลัมเปอร์ ณ แม่น้ ำ2 สำยตัดกัน ที่ต้ งั ของมัสยิดจำเม็ด มัสยิดที่
เก่ำแก่ที่สุดในกรุ งกัวลำลัมเปอร์ และอำคำรใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็ นสถำนที่รำชกำรมีสถำปัตยกรรมแบบ Victoria
ของอังกฤษ นำท่ำนถ่ำยรู ป ย่ำน Dataran Merdeka สถำนที่ฉลองเอกรำช ชมอำคำรสวยๆรอบๆ เช่น อำคำร
Sultan Abdul Samad ปัจจุบนั เป็ นที่ทำกำรของศำลสู ง อำคำรที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมำเลเซีย Selangor Club
ของผูด้ ีชำวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลำนน้ ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อำยุกว่ำ 200 ปี และเสำธงที่สูง
ที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐ
มำเลเซียขึ้นแทนอันถือเป็ นวันฉลองเอกรำช) นำชมพระรำชวัง “ อีสกำด้ำ ไนกำร่ ำ ” ที่ประทับของพระรำชำธิ
บดี มำเลเซีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตำคำรจีน (มื้อที่ 3) นำท่ำนเดินทำงสู่ มะละกา
เมืองเก่ำซึ่งเต็มไปด้วยเรื่ องรำวของประวัติศำสตร์
เดินทำงโดยเส้นทำง
ซุปเปอร์ไฮเวย์ นำท่ำนเดินทำงไป ชมควำมงดงำมของ Stadthuys ,Victoria
Fountain, Christ Church หอนาฬิ กา กังหันแถบ Duch Square และย่ำน
อำณำจักรสี แดง ซึ่งเคยเป็ นดินแดนของดัช จำกนั้น นำท่ำนเดินขึ้นเขำ St.
Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักกำระรู ปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (ตำมตำนำนเล่ำว่ำเมื่อหลำย
ร้อยปี ล่วงมำแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขำได้ฝังศพไว้ในมะละกำต่อมำได้ขดุ ศพท่ำนขึ้นเพื่อ
จะนำท่ำนไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่ำนขึ้นมำปรำกฏว่ำ ศพท่ำนเหมือนคนนอนหลับ จึงได้
ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่ำนจำกพระรำชวังวำติกนั แต่ทำงพระรำชวังได้ตอบกลับมำอีก 16 ปี ผ่ำนไปขอให้ตดั
แขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรำกฏว่ำมีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยูจ่ ึงได้รับประกำศให้เป็ นนักบุญ St. Francis
Xavier และอีก60 ปี ผ่ำนไป ทำงมะละกำต้องกำรสร้ำงอนุสำวรี ยข์ องท่ำนไว้บนยอดเขำ St. Paul Hill เมื่อสร้ำง
เสร็ จแล้ว ปรำกฏว่ำในวันหนึ่งเกิดฟ้ำผ่ำลงมำถูกกิ่งไม้ใหญ่หกั ลงมำถูกแขนหัก เหมือนแขนข้ำงที่ตดั ส่ งให้
พระรำชวังวำติกนั St. Francis Xavier จึงมีผนู ้ บั ถือทัว่ โลกและมีโรงเรี ยนในชื่อท่ำนทัว่ โลก ชม ทิวทัศน์บน
ยอดเขำ ดูจุดยุทธศำสตร์จำกยอดเขำ จำกนั้นเดินลงจำกเขำชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส
ซึ่งถูกทำลำยโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพรำะไม่ตอ้ งกำรให้มะละกำมีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De
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Santiago) ก่อนอำลำมะละกำ ผ่ำนชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็ นสถำปัตยกรรมที่ผสมผสำนระหว่ำงจีน
และชวำซึ่งมีควำมงดงำมแตกต่ำงจำกมัสยิดประจำรัฐอื่นนำท่ำนสู่ รั ฐยะโฮร์ ระหว่ำงทำงบริ กำรอำหำรเย็น
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ รัฐยะโฮร์บำหรู ซึ่งตั้งอยูต่ ิดกับประเทศสิ งคโปร์
บริการอาหารค่า ณ ภัตตำคำรจีน ( มื้อที่ 4 ) นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั ณ โรงแรม NEW YORK HOTEL
หรื อระดับใกล้เคียง
ยะโฮร์ -สิ งคโปร์ -เมอร์ ไลอ้อน-เกาะเซ็นโตซ่ า(สวนสนุกยูนิเวอแซล)–มาริน่าเบย์ แซนด์ -ชมโชว์ นา้ พุเต้ นระบา
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 5) จำกนั้น นำท่ำนสู่ ด่ านยะโฮร์ บารู เพื่อเข้ำสู่ ประเทศสิ งคโปร์ผำ่ นพิธีตรวจคนเข้ำเมือง
นำท่ำนเที่ยวชมประเทศสิ งคโปร์ถ่ำยรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อนสัญลักษณ์ ของประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งมีอำยุกว่ำ 30 ปี
โดยรู ปปั้นครึ่ งสิ งโต ครึ่ งปลำนี้หนั หน้ำออกทำงอ่ำวมำริ น่ำ ซึ่งมีทศั นียภำพที่สวยงำมมำกๆ กำรThe Merlion นี้
ถูกผสมผสำน ระหว่ำง ควำมจริ งและตำนำน ซึ่งมี หัวเป็ นสิ งโต และลำตัวเป็ นปลำ กำลังโต้คลื่น ส่ วนหัวนั้น
เป็ นสัญลักษณ์ของตำนำนกำรค้นพบ สิ งหปุระ หรื อสิ งคโปร์ในปัจจุบนั ตำมตำนำน เล่ำขำนของชำวมำเลย์ ส่ วน
ลำตัวที่เป็ นปลำแสดงถึงกำรเริ่ มต้นของสิ งคโปร์
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) ณ ภัตตาคาร หลังอำหำรพำท่ำนสนุกกับ UNIVERSAL STUDIOS
SINGAPORE (ราคาทัวร์ ยงั ไม่ รวมค่ าบัตรยูนิเวอร์ แซล ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท / เด็กท่ านละ 1,500 บาท ) ซึ่ง
เป็ นที่เดียว และที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่ องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มำกกว่ำยูนิเวอร์แซล
สตูดิโอ ฮอลลีวดู และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจำกภำพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุด
ท่องเที่ยวมีเฉพำะในสิ งคโปร์ที่เดียวเท่ำนั้น เช่น
๏ สู งทีส่ ุ ดในโลก รถไฟเหำะตีลงั กำรำงคู่
๏ ครั้งแรกในโลก เครื่ องเล่นจำกภำพยนตร์มำดำกัสกำ
๏ ครั้งแรกในโลก ดินแดนSci-Fi
๏ ครั้งแรกในโลก ปรำสำทเชร็ ค
เพลิดเพลินไปกับเครื่ องเล่นนำนำชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore
อาทิเผชิญหน้ำกับกองทัพมัมมี่ บุกตลุยสู่ควำมมืดมิด รำยล้อมไปด้วยลูกไฟขนำดยักษ์ พำท่ำนหลบหลีกแมลง
ปี กแข็ง ไปกับ รี เวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ แล้ว เรำจะนำท่ำนสู่ ยุคจูรำสสิ คปำร์ค ตื่นเต้นกับกำรล่องแก่งผจญภัย กับ
ไดโนเสำร์ และบรรยำกำศของป่ ำดงดิบ สนุกกับกำรชมเทคนิคกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ ของสตีเว่น สฟี ลเบิร์ก ที่
เสมือนเรำอยูใ่ นเหตุกำรณ์จริ งหรื อจะผ่อนคลำยด้วยกำรชมกำรแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีก
มำกมำยรอท่ำนสัมผัส
พร้อมกันหน้ำประตูทำงเข้ำยูนิเวอแซล นำท่ำนขึ้นรถ อำลำเกำะเซ็นโตซ่ำ
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 7) หลังอำหำร พิเศษ นำท่ำนเที่ยวชม “มารีน่า เบย์ แซนด์ " รี สอร์ทหรู ใหญ่ที่สุดใน
สิ งคโปร์ มำรี น่ำ เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสู ทกว่ำ
2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ ้ นั ที่ 57
ของโรงแรม (ไม่ รวมค่ าขึน้ 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็ น
สถำปัตยกรรมรู ปร่ ำงคล้ำยเรื อตั้งอยูบ่ นอำคำรทั้ง 3 แซนด์ส สกำย พำร์คนี้
ถือว่ำเป็ นสวนลอยฟ้ำขนำดใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “มำรี น่ำ เบย์
แซนด์ส คำสิ โน” ที่ต้ งั อยูใ่ นตัวอำคำรอันโอ่อ่ำหรู หรำฝั่งตรงข้ำมกับตัวโรงแรม จัดว่ำเป็ นคำสิ โนที่เต็มไปด้วย
เกมกำรพนันทุกรู ปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยวสำมำรถเพลิดเพลินไปกับเกมหลำกหลำยรู ปแบบ โดยมีโต๊ะพนัน
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วันทีส่ ี่
08.00 น.

16.30 น.
19.35 น.
21.00 น.
หมายเหตุ

มำกกว่ำ 600 โต๊ะ มีตูพ้ นันหยอดเหรี ยญมำกกว่ำ 1,500 ตู ้ อำทิ รู เล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บำคำร่ ำ และไฮโลว์ และตูพ้ นัน
หยอดเหรี ยญ ภำยในยังมีร้ำนค้ำปลีกและภัตตำคำรมำกมำย สำหรับนักชอปปิ้ งทั้งหลำยสำมำรถเลือกซื้อสิ นค้ำ
ยีห่ อ้ ดัง ๆ ได้มำกมำย อำทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, นำท่ำนชมกำรแสดง แสง สี
ตระกำรตำ กับม่ำนน้ ำประกอบเสี ยงเพลงอันสวยงำม Wonderful show ที่ท่ำนจะประทับใจในควำมงดงำมสุด
แสนจะบรรยำย หลังจบกำรแสดง จำกนั้นนำท่ำนกลับสู่ รัฐยะโฮร์ เข้ำสู่ โรงแรมที่พกั Newyork หรื อระดับ
เดียวกัน
วัดเจ้ าแม่ กวนอิม-ช้ อปปิ้ ง-กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอำหำรของโรงแรม นำท่ำนเข้ำสู่ สิงคโปร์(จำกโรงแรมถึงด่ำนสิ งคโปร์ใช้เวลำ
แค่ 10 นำที) จำกนั้นนมัสกำรเจ้ าแม่ กวนอิมซึ่งเป็ นที่เคำรพอย่ำงมำกของชำวสิ งคโปร์ เพื่อเป็ นศิริมงคล ที่วดั จีน
และชมวัดศรี กฤษณะ ของชำวฮินดู นำท่ำนท่ำนช้อปปิ้ งสิ นค้ำ ถนนออชำดย่ำนช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุด ของ
สิ งคโปร์ (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยช่ วงช้ อปปิ้ ง)
นำท่ำนสู่ สนำมบินชำงกีของสิ งคโปร์ เตรี ยมเดินทำงกลับกรุ งเทพฯ
เครื่ องบินสำยกำรบิน ไทเกอร์ แอร์ หรื อ สายการบินระดับเดียวกัน เที่ยวบินที่ TR2114 นำท่ำนสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทำงถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภำพ
** 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 )
23-26 มีนำคม 2560
15,900
15,400
15,400
30-2 เมษำยน 2560
15,900
15,400
15,400
13-16 เมษายน 2560
16,900
16,400
16,400
14-17 เมษายน 2560
16,900
16,400
16,400
29-2 พฤษภำคม 2560
16,900
16,400
16,400
10-13 พฤษภำคม 2560
15,900
15,400
15,400
22-25 พฤษภำคม 2560
15,900
15,400
15,400
*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 )
14,400
14,400
15,400
15,400
15,400
14,400
14,400

พักเดี่ยว
เพิม่
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500

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

** ค่ าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และทีมงานมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
ท่ านละ 300 บาท/ทริป/ท่ าน **
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ำตัว๋ เครื่ องบินพร้อมภำษี กรุ งเทพฯ – กัวลำฯ , สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่ำระวำงน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ำรถปรับอำกำศ รับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
 ค่ำโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่ำน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดำว มำตรฐำน
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำมที่ระบุในรำยกำร
 ค่ำอำหำรรวม 8 มื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร (หำกท่ำนชอมทำนอำหำรชนิดใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนำอำหำรที่ชอบติด
ตัวไปด้วย)
 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
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์และทีมงำนคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่ำนละ 300 บำท / ทริ ป / ท่ำน
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 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

รหัสทัวร์ : THD1-FD-MY-23MAR-25MAY17H
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อำจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหำย สู ญเสี ยหรื อได้รับบำดเจ็บที่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั 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 วันก่อนกำร
เดินทำงสำหรับประเทศที่มีวซี ่ำ
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสี ยหำยหรื อค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของทำงบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ควำมเจ็บป่ วย ควำมสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรื อกำรบริ กำรของสำยกำรบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่ำนได้ชำระเงินมัดจำหรื อทั้งหมด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชำระโดยตรงกับทำงบริ ษทั ฯ
ทำงบริ 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 เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น กำรนัดหยุดงำน กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ กรณี ที่ท่ำนถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองและเจ้ำหน้ำที่แรงงำนไทยและต่ำงประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

