มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ไทย แอร์เอเซีย
ปุตตราจาย่า - เก็นติ้ง - กัวลาฯ - มะละกา - ยะโฮร์ - สวนยูนิเวอร์แซล - สวนสนุกเลโก้แลนด์
สุดมันระดับโลก 2 สวนสนุก ยูนิเวอร์แซล+เลโก้แลนด์
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - เมือง ใหม่ ปุตราจายา - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮ
แลนด์ - พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด

กรุงกัวลาลัมเปอร์ - จัตุรัสเมอร์เดก้า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ถ่ายรูปกับ ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนาส - ร้าน
วันที่2 สินค้าโอทอป - เมืองมะละกา - ย่านดัทซ์สแควร์ - ถ่ายรูปกับสามล้อมะละกา - เนินเซนต์ปอนด์ - โบสถ์เซนต์
ปอนด์ - A’Famosa - ยะโฮบารู - มัสยิดสุลต่าน อาบูบาคา
วันที่3

สิงคโปร์ - ถนนอลิซาเบธวอล์ค - จุดชมวิวริมแม่น้า สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์(ราคา
ทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท / เด็ก 1,500 บาท) - โยโฮบารู

วันที่4 สวนสนุกเลโก้แลนด์ - สนามบิน ยะโฮร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.30 น.
07.05 น.
10.15 น.

12.00 น.

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย
ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาฯ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 311
เดินทางถึงสนามบินKLIA2 (เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําสัมภาระขึ้นรถผ่านชมความ
เป็นอยู่ของชาวมะลายู สู่ ปุตตราจาย่า
จากนั้นนําท่านเที่ยว ชม เมือง ใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล ปุตรา
จายา ได้ ชื่อว่าเป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุ
ตราจายา และอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
อาคารมัสยึดสีชมพูที่สวยงามส่วนหนึ่งอยู่บนบกส่วนหนึ่งอยู่กลางทะเลสาปผ่านชมอาคารที่ทําการของกระทรวงต่างๆ
ผ่านชมสะพานแขวน ทะเลสาบทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม
บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1)
จากนั้นเดินทาง สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สู่สถานี AWANA
SKY WAY เป็นกระเช้าที่เพิ่งเปิดใช้บริการใหม่ในปี 2017(ควร
แบ่งกระเป๋าใบเล็กขึ้นกระเช้าหรือกระเป๋าที่ขนาด ไม่เกิน 22
นิ้วเท่านั้นที่จะน้าขึน้ ไปบนเก็นติ้งได้ ใบใหญ่เก็บไว้ในรถ) นํา
ท่านนั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตรโดยใช้เวลานั่งประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่ยังคง
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เที่ยง

ความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ทคี่ ุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบ
ยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากระดับน้ําทะเลผ่านทะเลหมอกอันขาวโพลน
จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด ให้ทา่ นได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งทีF่ IRST WORLD PLAZA และใหม่ลา่ สุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าที่
ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา อันเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํา ของโลกมากมาย หรือเลือกรับประทานอาหาร
กับร้านอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่ง
รถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง สนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานกันเต็มที่ กับบ้านผีสิง เชิญท่าน
ตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครือ่ งเล่น) หรือเชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูก
กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย(กรณีท่านที่จะเข้า
คาสิโน**สุภาบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุตา่้ กว่า 21ปี ห้าม
เข้าคาสิโน** ( กรณีที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์)
อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด และอืน่ ๆอีกมากมาย
เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - โยโฮบารู
บริการอาหารเช้า มื้อที่ 2 ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านลงจากเก็นติ้ง นําท่านชม “กรุงกัวลาลัมเปอร์” เมืองหลวง ประเทศ
มาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่ง อิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช
Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่าง
ยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะ
คล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่
สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา
ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้
ถูก ลดลงครั้งสุดท้าย เมื่อ วันที่ 31 สิงหาคม 1957 และ แทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูป
บริเวณด้านหน้าของพระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า มาเลเซีย นําท่านไปถ่ายรูปกับ ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนาส Petronas
Twin Towers ) เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซซาร์ เปลลี
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมือง ที่แวดล้อมด้วยสวนสาธารณะ เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปัจจุบัน
แวะซื้อสินค้าโอทอป อาทิบะกุ๊ดเต๋ตุ๋นเครื่องยาจีน ขนมเปีย๊ น้ํามันแก้ปวด ช๊อคโกแลตรสชาดอร่อยของมาเลเซีย
จากนั้นนําท่านสู่เมืองมรกดกโลก มะละกา
บริการอาหารเที่ยง มื้อที่ 3 ที่ภัตตาคาร นําท่านเที่ยวชม เมืองมะละกา
ชม ย่านดัทซ์สแควร์ ตึกแดงถ่ายรูปกับสามล้อมะละกา จากนั้นเดินขึ้นไปบนเนินเซนต์ปอนด์สู่ยอดเนิน ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของโบสถ์เซนต์ปอนด์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นโดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส และใช้ชื่อโบสถ์ว่า Duarte Coelho ในปี 1521
ด้วยความตั้งใจให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมือง เมื่อครั้งที่พวกดัตช์ เข้ายึดครองได้เปลี่ยนชื่อโบสถ์แห่งนี้เป็น ST.
Paul’s Church เมื่อโบสถ์นี้สร้างเสร็จในปี 1753 ได้มีการยกเลิกการใช้งานโบสถ์ และชาวดัตช์เปลี่ยนเนินเซนต์ปอนด์
เป็นสุสานฝั่งศพของบุคคลสําคัญ สุสานเปิดภายในเซนต์ปอนด์ เป็นสถานที่ฝั่งศพของ St. Francis Xavier เมือ่ ปี
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11.00 น.

1553 หลังจากนั้นได้มีการเคลื่อนย้ายส่วนที่เหลืออยู่ไปยังเมืองโกอา ในอินเดีย มีอนุสาวรีย์หินอ่อนของ St. Francis
Xavier เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ 400 ปีที่ผ่านมา ที่บริเวณโบสถ์บนยอดของเนิน เป็นสถานที่ชมวิวอันน่าตื่นตา และ
หลุมฝั่งศพแบบดัตช์ที่สวยงาม สามารถพบเห็นได้ภายในโบสถ์
จากนั้นนําท่านไปชม A’Famosa (Porta De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถ์เซนต์ปอนด์ ด้านล่างเนินเขา เป็นที่ตั้งของ
ป้อมปราการ A’Famosa หรือ Porta De Santiago ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1511 และถูกทําลายโดยพวกดัตช์แถบทั้งหมด
เหลือไว้เพียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อมปราการ บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา ป้อมเก่ารอบปราการมีการ
ติดตั้งปืนใหญ่ แต่ถูกโจมตีโดยพวกดัตช์ในปี 1641 สร้างความเสียหายมากมาย และบางส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตช์
เมื่อปี 1670 และสลักชือ่ East India Company นําท่านเดินทางสู่ ยะโฮบารู ประตูสู่ สิงคโปร์
เดินทางถึง โยโฮบารูจากนั้น ชมเมืองยะโฮร์บารู ชมชีวิต ความเป็นอยู่ ของชาวมุสลิม นําท่านผ่านชม มัสยิดสุลต่าน
อาบูบาคา มัสยิดนี้สร้างเสร็จเมื่อ ปี 1900 อายุกว่า100 ปี ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี ด้านในตกแต่งอย่างสวยงาม
รับประทานอาหารค่ํา มื้อที่ 4 ที่ภัตตาคาร หลังอาหารเข้าทีพ่ ัก โรงแรม New York หรือระดับใกล้เคียงกัน
โยโฮบารู - สิงค์โปร์ เมอร์ไลออนส์ - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอสิงคโปร์
บริการอาหารเช้า มื้อที่ 5 ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ นําท่านประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ นําท่านผ่านชมเมือง เริ่มจากปาดัง สนามขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา
และศาลาว่าการเมือง
จากนัน้ นําท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ํา สิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคูก่ ับ เมอร์ไลอ้อน
สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีอายุกว่า 30 ปี โดยรูปปั้นครึ่ง สิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม มากๆ การออกแบบ The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง ความจริงและตํานาน ซึ่งมีหัว
เป็น สิงโต และลําตัวเป็นปลากําลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตํานานการค้นพบสิงหปุระ หรือสิงคโปร์ใน
ปัจจุบัน ตามตํานาน เล่าขานของชาวมาเลย์ ส่วนลําตัวที่ เป็นปลา แสดงถึงการเริ่มต้นของสิงคโปร์ ที่เต็มไปด้วย
หมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆ กันท่านจะพบกับ โรงละคร เอสพนาเนด ที่มีลักษณะเป็นเอกลัษณ์ที่ไม่
เหมือนใคร ภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์ มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอย่าง ยิ่ง
จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ที่รีสอร์ทเวิลด์เซนโตซ่า (Resorts World Sentosa) เป็นที่
รู้จักในฐานะสวนสนุกของโลก รีสอร์ทแห่งนี้จะมอบประสบการณ์ใหม่มากมายที่คุณจะไม่เคยได้สัมผัสจากทีใ่ ดมาก่อน
ไม่ว่าจะเป็น คาสิโนระดับโลก ช้อปปิ้งพลาซ่า Festive Walk และ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ (Universal
Studios Singapore) เฟสทีฟ วอล์ก (Festive Walk)
(ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800 บาท / เด็ก 1,500 บาท)
ยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ เป็นสวนสนุกยูนิเวิอร์แซล สตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มี
เครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดยที่ 18 จุดนั้น มีอยู่แต่สิงคโปร์เท่านั้น ยูนิเวิอร์แซล
สตูดิโอ สิงคโปร์เป็นสวนสนุกระดับโลก ทีม่ ีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของความเป็นสวนสนุกจากภาพยนตร์ แบ่งเป็น 7 โซน คือ โซนฮอลลีวู๊ด โซนไซไฟซิตี้ อียิปต์โบราณ
เดอะ ลอสท์เวิล์ด (THE LOST WORLD) จูราสสิคพาร์คราปิดแอดเวนเจอร์ (JURASSIC PARK RAPIDS
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18.30 น.
วันที่สี่
เช้า
10.00 น.

17.30 น.
20.15 น.
21.30 น.

ADVENTURE) เป็นต้น ซึ่งมีความเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ตั้งรายล้อมอยู่รอบทะเลสาบอันสวยงาม แต่ละโซนจะมี
สถาปัตยกรรมการตกแต่ง และความบันเทิงต่างๆ ในรูปแบบของตัวเอง โดยจะมีเครื่องเล่นที่ไม่เหมือนใครไว้สําหรับ
ให้ความเพลิดเพลินแก่แขกผูม้ าเยี่ยมเยือน พร้อมด้วยการแสดงที่จะเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคน และสวนสวยสําหรับ
ครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารมากมาย
ประกอบไปด้วย สิ่งที่น่าสนใจ อาทิเช่น
BATTLESTAR GALACTICA รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดของโลก มาดากัสการ์ : การผจญภัยเรือมหาสนุก
(MADAGASCAR :A CRATE ADVENTURE) เป็นเครื่องเล่นจากภาพยนตร์ที่ได้รับความสําเร็จเป็นอย่างมาก เรื่อง “
มาดากัสการ์ ” เครื่องแรกของโลก จากดรีมเวิร์คอานิเมชั่น (DREAMWORKS ANIMATION จุดท่องเที่ยวจาก
เรื่อง ปราสาทเชร็ค แห่งแรกของโลก จะเป็นปราสาทในสวนสนุกหางแรกในเอเชียทีจ่ ะมี SHREK 4D เครื่องเล่น
และจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้วย: รีเว้นจ์ออฟเดอะมัมมี่ วอเตอร์เวิลด์ สเตจ 28 เทรเชอร์ฮันเตอร์ และพิเศษสุด
สําหรับเด็กๆ แคนูโนปี้ ฟลาย จูราสสิคพาร์ค เป็นต้น และเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Transformers Theme Park ถูก
สร้างเฉพาะที่ Universal Studios Hollywood ใน LA และ Universal Studios Singapore เพียง 2 แห่งเท่านั้น
เปิดบริการในเดือนธันวาคม 54 และท่านยังได้สัมผัสกับ เฟสทีฟวอล์กเป็นถนนสายบันเทิงระดับโลกใจกลางรีสอร์ท
เวิลด์เซ็นโตซ่า ประกอบด้วยกิจกรรมการช้อปปิ้ง ร้านค้ามากมาย ภัตตาคาร ร้านอาหารหลากหลาย
(อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความคุ้มค่าในการเที่ยวชม) จนถึงเวลานัดหมาย
บริการอาหารเย็น มื้อที่ 6 จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โยโฮบารู
นําท่านเข้าที่พัก โรงแรม New York Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
สวนสนุกเลโก้แลนด์ - JB PREMIUM OUTLET - สนามบินดอนเมือง
บริการอาหารเช้า มื้อที่ 7 ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที่ LEGO LAND สวนสนุกเลโก้แลนด์ แห่งที่ 6 ของโลก และแห่ง
แรกในเอเชีย (ราคารวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นแล้ว) ตั้งอยู่ที่อิส กันดาร์ รัฐยะโฮร์ ประเทศมาเลเซีย ทางตอนใต้สุด
ของแหลมมลายู ติดกับ ประเทศสิงคโปร์ เป็นสวนสนุกสําหรับ ครอบครัว ด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด แบ่งเป็นโซน
ต่าง ๆ ดังนี้ โซน The Begining คือ บริเวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่
ระลึก โซน Miniland ที่ใช้ตัวเลโก้ประกอบขึ้นมาจําลอง สถานทีส่ ําคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่า
เป็นโซนไฮไลท์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได้ โซน Lego Technic เครื่องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสียวด้วยรถไฟเหาะ
โซน
Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนั่งรถไฟเหาะบนหลังมังกร
โซน Land of Adventure ผจญ
ภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิรามิดแห่งอียิปต์ โซน Imagination ที่สร้างเสริมจินตนาการให้คุณหนูน้อยทั้งหลาย
ด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรือ เพื่อให้เรียนรููด้วยตนเอง ถึงเวลา
นัดหมาย (อาหารเที่ยงอิสระเพื่อความสะดวกในการเล่นสวนสนุก)
หากมีเวลา นําท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกที่ JB Premium Outlet mall
ได้เวลาสมควรนําท่านสู่สนามบิน ยะโฮร์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ
เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ AK1807 (ใช้เวลาบินประมาณสองชั่วโมง)
เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ (เวลาประเทศไทย)

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS160117

www.etravelway.com/+

Page 4 of 7

หมายเหตุ
** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และเวลา ณ วันที่
เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นส้าคัญ
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจ้านวนผูเ้ ดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ้านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริการ ราคาต่อท่า
(งดแถมกระเป๋า)

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
(อายุต่้ากว่า 12 ปี) (อายุต่้ากว่า 12 ปี)

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่้ากว่า 12 ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

9-12 ก.พ.60
17,500
17,000
17,000
16,000
2,500
10-13 ก.พ. 60
17,500
17,000
17,000
16,000
2,500
23-26 ก.พ. 60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
2-5 มี.ค. 60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
9-12 มี.ค. 60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
16-19 มี.ค. 60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
23-26 มี.ค. 60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
30มี.ค.-2เม.ย.60
16,500
16,000
16,000
15,000
2,500
13-16 เม.ย. 60
17,500
17,000
17,000
16,000
2,500
14-17 เม.ย. 60
17,500
17,000
17,000
16,000
2,500
*ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบรู ณ์) 4,000 บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ
ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมภาษี กรุงเทพฯ - กัวลาฯ , ยะโฮร์ - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 - 4 ดาว มาตรฐาน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหาร 7 มือ้ ตามที่ระบุในรายการ (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษหรือมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าตั๋วยูนิเวิร์แซล
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ /
ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขการช้าระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนา
หน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 31 วัน
ทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัด
จํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ระเบียบการและข้อตกลงการส้ารองที่นงั่
1.กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันทําการ ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจําไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี้
- ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 - 29 วันทําการ สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เมื่อท่านสํารองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ
กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นกั ท่องเที่ยว
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศ
ที่มีวีซ่า
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4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของ
ทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5. เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัย
ของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทที่ ่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือ
จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน!!!
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