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ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์ MS9 6 วัน 5 คืน
(รถไฟกลับ-เครื่องบิน)
ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลา/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากสิงคโปร์ 6 วัน)
การเดินทาง

วันแรก

24 – 29 มี.ค.
12 – 17 เม.ย.)
13 – 18 เม.ย.
28 เม.ย. – 3 พ.ค.
กรุงเทพ – หาดใหญ่

ราคา
ราคา
ราคา
ราคา

12,900 บาท
13,900 บาท
13,900 บาท
12,900 บาท

พร้อมกันที่สถานีรถไฟหัวลาโพง เจ้าหน้าที่บริ ษทั รอต้อนรับเตรี ยมความพร้อมสู่ ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
14.45 น. ขบวนรถไฟชั้นสองตูน้ อนปรับอากาศ
นาท่านออกเดินทางสู่
หาดใหญ่ เชิญท่านนัง่ และนอนสบายๆ และชมวิวทิวทัศน์ของ
จังหวัดต่างๆระหว่างสองข้างทาง
ช่วงเย็นเชิญท่านเลือกทาน
อาหารจากห้องอาหารของรถไฟหรื อเลือกสัง่ มาทานได้ตาม
อัธยาศัยพร้อมชมทัศนียภาพของทะเลช่วงหัวหิ น-ปราณบุรีซ่ ึงบาง
ช่วงของเส้นทางรถไฟจะวิ่งเลียบทะเลดื่มด่ากับบรรยากาศของพระ
อาทิตย์ลบั ขอบฟ้าที่สวยงาม ช่วงค่า พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พกั ผ่อนนอนหลับแสนสบาย ราตี
สวัสดิ์..............
วันที่สอง หาดใหญ่ -ปี นัง เมืองมรดกโลก-วัดเขาเต่ า
13.45 น.

เช้า
07.00 น.

12.00 น.

บริ การอาหารเช้าแบบข้าวต้มทรงเครื่ อง พร้อม กาแฟ หรื อโอวัลตินร้อนๆ บนรถไฟ มื้อที่ 1
เดินทางถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นนาสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศมุ่งสู่ ด่านสะเดา เพื่อตรวจเช็คหนังสื อ
เดินทางเข้าสู่ มาเลเซีย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ มาเลเซียผ่านเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเราปัจจุบนั คือเมืองเคดาห์
เมืองอู่ขา้ วอู่น้ าของมาเลเซีย สองข้างทางจะเต็มไปด้วยทุ่งท้องนาเหลืองอร่ าม เชิญท่านพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์และ
ความเป็ นอยูข่ องชาวมลายูกนั เพลินๆ
บริการอาหารกลางวันมื้อที่ 2 ภัตตาคารจีน ในเมืองอลองตาร์ (ไทรบุรีเดิม)
หลังอาหารออกเดินทางต่อโดยเส้นทางมอเตอร์เวย์สู่เกาะปี นัง
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บ่าย

18.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.
20.30 น.

นาท่านข้ามสะพานปี นัง ยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลสู่ เกาะปี นัง ถึงเกาะปี นัง ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนชาวปี นัง ซึ่งสร้าง
ตามแบบสถาปัตยกรรมโปตุเกสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นาท่าน เที่ยวชม วัดเขาเต่ า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิม
ประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดียห์ มื่นพระ ที่ซ่ ึงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปี ก่อนและพระองค์ได้
ทรงพระราชทานเงินส่ วนพระองค์ ให้กบั วัด เดิมทีวดั ได้ สร้างองค์เจดียแ์ บบจีนทั้งองค์เจดีย ์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้
ซาบซึ้งถึง พระกรุ ณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ ชั้นที่สาม ถึงชั้นที่หา้ เป็ นสถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบ
เท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปี นังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครองนา
ท่านลงจากวัดเขาเต่าสนุกกับการลงจากเขาช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายจากทัว่ ประเทศ
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 3) จากนั้นนาท่าน เข้าที่พกั โรงแรม ROYAL หรื อระดับใกล้เคียงกัน เชิญท่านพักผ่อนหรื อช้
อปปิ้ งเที่ยวชมชีวิตชาวปี นังยามค่าคืนหรื อท่านจะลองนัง่ สามล้อปี นังเอกลักษณ์อนั โดดเด่น
สตรีทอาร์ ตเมืองปี นัง -ป้ อมปื นควอนอริส-วัดไทย-วัดพม่ า -ปี นัง - คาเมรอนไฮแลนด์
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 4) หลังอาหารนำท่ำนสู่ ยำ่ นเก่ำแก่ของปี นัง ให้
ท่ำนได้เพลิดเพลิน กับกำรเดินชมอำคำรชิโนโปรตุกีสอันเก่ำแก่ จำกนั้น
สนุกกับกำรถ่ำยภำพที่จิตรกรชื่อดังได้วำดภำพไว้ตำมอำคำรอันเก่ำแก่
ต่ำงๆ อันเป็ นที่งดงำมยิง่ นักหรื อท่ำนจะเลือกเช่ำจักรยำนเพื่อขี่ชมตำม
ตรอกซอกซอยต่ำงๆ เที่ยวชมป้อมปื นควอโนริ ส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้
ต่อสู ก้ บั สยามประเทศในสมัยก่อน ริ มทะเลปี นัง ที่นนั่ ท่านจะได้ชมอาคาร
City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงาม ด้วยสถาปัตยากรรมแบบอังกฤษ หอนาฬิกาที่โดดเด่น
ที่เป็ น
เอกลักษณ์ ตั้งตระหง่านอยูใ่ กล้ชายทะเลจากนั้นเที่ยวชมวัดไชยมังคราราม สร้าง พ.ศ. 2388 เป็ นวัดไทยที่มีพระ
พุทธไสยาสน์ยาว อันดับ 3 ของโลก และมีหลวงปู่ ทวด อยูด่ า้ นในโบสถ์ ชม วัดพม่ า วัดดามิการาม ซึ่งก่อสร้าง
ตามสถาปัตยฯ ของพม่า ด้านในมีพระพุทธรู ปหิ นอ่อน และเจดีย ์ แบบพม่าที่งดงาม นาท่านเลือกซื้อของที่ระลึก
ท้องถิ่นฝากคนที่บา้ น "บะกุดเต๋ "(ผงสมุนไพรยาจีนบารุ งร่ างกาย) และน้ ามันแก้ปวดเมื่อยที่เลื่องชื่อ จากนั้นออก
เดินทางสู่ คามรอนไฮแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 5) เข้าสู่ เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงเมืองอิโปร์ กราบนมัสการเจ้าแม่
กวนอิม ณ วัดจีนภายในถ้ าจะประดิษฐานรู ปปั้นเจ้าแม่กวนอิม, พระสังขจายและเทวรู ปเทพเจ้าจีนปางต่าง ฯลฯ
ภายในถ้ า จากนั้นเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พกั ตากอากาศบนเขาสู งของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดัง
ในอดีตปัจจุบนั ทาเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศสาหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้
ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่ คาเมรอนชมไร่ พืชผักอันเขียวขจีและชมไร่
สตอร์ เบอร์ รี่จานวนมากมายบนภูเขาสู งสัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่ าดงดิบแวะชมฟาร์ มผึง้ ซึ่งชาวคา
เมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็ นจานวนมาก เชิญท่าน ชมบรรยากาศสภาพ ระบบ
นิเวศภายในฟาร์ม หรื อ เลือกซื้อน้ าผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
บริการอาหารค่า ( มื้อที่ 6 ) แบบสุ ก้ ีหม้อไฟ ชาบู-ชาบู จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งผลไม้ ,ดอกไม้เมืองหนาว
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรมฮอริเทจ หรื อระดับใกล้เคียงกัน
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วันทีส่ ี่

คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติง้ ฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 7) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า นาท่านลงจากเขาคาเม
รอนฯ แวะเที่ยวไร่ ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็ นชาที่มีรสชาติ อร่ อยที่สุดของ
มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรื อซื้อชาจากไร่ ฝากคนทางบ้าน จากนั้นแวะ เที่ยวน้าตกอีสกันดา ระหว่างเส้นทางลง
จากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) จากนั้นนาท่านสู่ สถานี SKY WAY กระเช้านัง่ กระเช้าข้ามภูเขาเป็ นระยะทาง 3.4
กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็ วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรี ยมกระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)
ที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ของป่ าอยูอ่ ย่างมากเป็ นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะ
ได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บา้ นชาวป่ า(จาลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุ ขสบาย ในระดับความสู ง
กว่า 6,000 ฟิ ตจากระดับน้ าทะเลเข้าที่พกั โรงแรมเฟิ สร์ ทเวิลด์ เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่ องเล่น
นานาชนิดตามอัธยาศัยเชิญท่านเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นนานาชนิดบริ เวณสวนสนุกขนาดใหญ่ตามอัธยาศัย(ไม่รวม
ค่าเครื่ องเล่น)หรื อ หากท่านจะเข้าคาสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่งเปิ ด 24 ช.ม. ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน
ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรื อท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย *** สุ ภาพบุรุษควรสวมเสื้ อคอปกและ
รองเท้ าหุ้มส้ น สุ ภาพสตรีแต่ งกายสุ ภาพและเด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ ามเข้ าคาสิ โน *** ( กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็น
ติ้งบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ ) เลือกทานอาหารตามสะดวก ทีฟ่ ู๊ ดคอร์ ด หลากหลายชนิด
เก็นติง้ – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่ า – มะละกา – ยะโฮร์ บารู
บริการอาหารเช้ า ( มื้อที่ 9 )
นาท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าจาพวกช็อคโกแลตในราคา
โรงงาน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมาเลเซีย นิยม
รับประทาน นาท่านเที่ยว กัวลาลัมเปอร์ ชมและถ่ายรู ปกับ ตึกปิ โตรนัส ตึก
แฝดที่สูงที่สุดในโลกสู งถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม
K.L.TOWER (ซึ่งสู งเป็ นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นนาท่านผ่านชมจุด
กาเนิดของกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ า 2 สายตัดกัน ที่ต้ งั ของมัสยิดจาเม็ด
มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรี ยท์ หารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็ นสถานที่
ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นาท่านถ่ายรู ปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชม
อาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลสู ง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งใน
มาเลเซีย Selangor Club ของผูด้ ีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ าพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า
200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐ
มาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็ นวันฉลองเอกราช) นาชมพระราชวัง อีสตาน่ า ไนการ่ า
บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 10) จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจ
เมืองเนรมิตเป็ นเมืองที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทาเนียบรัฐบาลและมัสยิดสี
ชมพูอนั งดงามยิง่ ใหญ่อลังการซึ่งส่ วนหนึ่งตั้งอยูใ่ นทะเลสาป ก่อนเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วย
เรื่ องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ นาท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys
,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิ กา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสี แดง ซึ่งเคยเป็ น
ดินแดนของดัช จากนั้น นาท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรู ปปั้นนักบุญ St

13.00 น.

วันทีห่ ้ า
07.00 น.
08.30 น.

เที่ยง
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เย็น
22.00 น.
วันทีห่ ก
06.00 น.

22.00 น.
23.30 น.

Fracis ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปี ล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝัง
ศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขดุ ศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมา
ปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตาแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกนั แต่ทางพระราชวัง
ได้ตอบกลับมาอีก 16 ปี ผ่านไปขอให้ตดั แขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยูจ่ ึงได้รับ
ประกาศให้เป็ นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรี ยข์ องท่านไว้บน
ยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็ จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หกั ลงมาถูกแขนหัก
เหมือนแขนข้างที่ตดั ส่ งให้ พระราชวังวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผนู ้ บั ถือทัว่ โลกและมีโรงเรี ยนในชื่อท่านทัว่
โลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมือง
ของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้ งการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู
Porta De Santiago) จากนั้นก่อนอาลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสาน
ระหว่างจีนและชวาซึ่งมีความงดงาม แตกต่างจากมัสยิดประจารัฐอื่นนาท่านสู่ รัฐยะโฮร์ ซึ่งอยูป่ ลายแหลมมลายู
บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 11)
เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ รัฐที่มีความเจริ ญมากที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยูต่ ิดกับสิ งคโปร์เข้าที่พกั
โรงแรมนิวยอร์ ค
หรื อโรงแรมเซเรซ่ า หรื อระดับใกล้เคียงกัน
ยะโฮร์ บารู-สิ งคโปร์ -เมอร์ ไลอ้อน-นา้ พุแห่ งโชคลาภ-วัดพระเขีย้ วแก้ว-ช้ อปปิ้ งถนนออชาด- บินกลับกรุงเทพ
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 12) นาท่านสู่ ด่านยะโฮร์ บารู เพือ่ เข้าสู่ ประเทศสิ งคโปร์ผา่ นพิธีตรวจคนเข้าเมือง
OPTION : 1.เลือกซื้อเพิม่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล ค่ าเข้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท/เด็ก 1,300 บาท
OPTION : 2.เลือกซื้อเพิม่ การ์ เด้ นบายเดอะเบย์ ค่ าเข้ าชม Flower Dome และ Cloud Forest ประมาณ 920บาท)
นาท่านชม "ซันเทคซิต้ ี" ที่มีการออกแบบตามหลัก "ฮวงจุย้ " ประหนึ่ง อุง้ มือมีหา้ นิ้วเรี ยงราย มี "น้ าพุแห่งความมัง่
คัง่ " หรื อ Fountain of Wealthน้ าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยูต่ รงกลางอุง้ มือพอดี แทนที่จะพุง่ ขึ้นเหมือนกับน้ าที่อื่นๆ
แต่กลับไหลลงในความเชื่อที่วา่ เหมือนเงินทองไหลมาเทมาอยูใ่ นอุง้ มือนัน่ เองเชื่อกันว่าจะทาให้ชีวิตคนที่สมั ผัส
โชคดีและ ร่ ารวยตลอดปี จากนั้นนาท่าน ถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิ งคโปร์
สามารถถ่ายรู ป โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุเรี ยนขนาดยักษ์ วิวทิวทัศน์
ของสิ งคโปร์ฟลายเอ้อ , มาริ น่า เบย์แซนด์ , อ่าวมาริ น่า
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ยวแก้ว สร้างด้วยทุนกว่า 53 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ โดยออกแบบเป็ น
สถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ด้านในจะมี 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ ี่ช้ นั 4
เป็ นพระบรมสารี ริกธาตุส่วนฟัน ของพระพุทธเจ้า ให้ได้สกั การบูชา จากนั้นนาท่านสู่ ยา่ นช้อปปิ้ งใหญ่ที่สาคัญที่สุด
ของสิ งคโปร์ นั้นคือ ‘ถนนออร์ชาร์ด’มีสินค้าแบรนด์เนมรุ่ นใหม่ล่าสุ ด จะถูกนามาวางขายตามห้างสรรพสิ นค้าถนน
อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG , PARAGON และอื่นๆอีกมากมาย
เครื่ องบินสายการบิน ScootAir หรื อสายการบินระดับเดียวกัน เที่ยวบินที่ TZ292 นาท่านสู่ กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
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หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ เป็ นสาคัญ
*** การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 18 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับขนาดพาหนะที่ให้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
พักเดี่ยว
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
2 ท่ าน
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
24 – 29 มี.ค.
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
12 – 17 เม.ย.
13,900
13,900
13,500
12,000
3,000
13 – 18 เม.ย.
13,900
13,900
13,500
12,000
3,000
28 เม.ย. – 3 พ.ค.
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท

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

** ค่ าบริการข้ างต้ นท่ านต้ องชาระเพิม่ ทิปหัวหน้ าทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บ.เด็ก 300 บ. **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินพร้อมภาษี สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าตัว๋ รถไฟตูน้ อนปรับอากาศ เตียงบนหากมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่ม 150 บ.
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว ตามมาตรฐานประเทศในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ /
ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถไฟเตียงล่างเพิม่ 150 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 500 บาท เด็กต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 300 บ.
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 8,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง
2. ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ไม่ ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่ องเที่ยวสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์ น้ันๆ)
การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทาในวันเวลาทาการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่วา่ ด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจาไว้ตามระยะเวลาและ
จานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีการคืนมัดจา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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7.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่าน
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

