รหัสทัวร์ : THD1-PKG-MY-19JAN-27APR18

ทัวร์มาเลเซีย–สิงคโปร์ 6 วัน 5 คืน
ปีนัง/คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลาลัมเปอร์/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากสิงคโปร์ 6 วัน)
กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เทศกาลสงกรานต์
วันแรก

19 – 24 // 26 – 31
9 – 14 // 23 – 28 // 28 – 5 มี.ค. 61
1 – 6 // 9 – 14 // 16 – 21 // 23 – 28
5 – 10 // 6 – 11 // 26 – 1 พ.ค. 61 // 27 – 2 พ.ค. 61
10 – 15 // 11 – 16 // 12 – 17

12,900.12,900.12,900.12,900.13,900.-

กรุงเทพ – หาดใหญ่

พร้อมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลําโพงเจ้าหน้าที่บริ ษทั รอต้อนรับเตรี ยมความพร้อมสู่ ขบวนรถไฟขบวน
ใหม่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขบวนรถไฟด่วนพิเศษขบวนที่ 31 ชั้นสองตูน้ อนปรับอากาศ
14.45 น. รถไฟออกเดินทางสู่ ชุมทางหาดใหญ่ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทาง ระหว่างทางเชิญท่าน
เลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อตามสถานีต่างๆ อาทิเช่น ก๋ วยเตี๋ยวเส้นเล็กที่สถานีราชบุรี
หรื อ ข้าวต้มกุง้ กระเพาะปลา ที่สถานีหวั หิน หรื ออาหารและเครื่ องดื่มนานาชนิด
จากตูเ้ สบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ช่วงคํ่า พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุ่มๆ ให้ท่านได้พกั ผ่อนนอนหลับแสนสบาย
ราตรี สวัสดิ์..............
วันที่สอง หาดใหญ่ – ปี นัง เมืองมรดกโลก – วัดเขาเต่ า – วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่ าดามิการาม
13.45 น.

07.00 น.
เช้า

รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ่ จากนั้นนําสัมภาระขึ้นรถตู/้ บัสปรับอากาศ
บริการอาหารเช้ า มื้อที่ 1
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ ด่านสะเดา เพื่อนําท่านผ่านแดน ตรวจเช็คหนังเดินทางเพื่อเดินทางเข้าสู่ ประเทศ
มาเลเซีย โดยใช้เส้นทางผ่านเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเรา หรื อปัจจุบนั คือรัฐเคดาห์ เมืองอู่ขา้ วอู่น้ าํ ของมาเลเซีย
ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อน ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยทุ่งนา ป่ าไม้ตามอัธยาศัย
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กลางวัน
บ่าย

เย็น
ที่พกั
วันทีส่ าม
เช้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่ มื้อที่ 2
นําท่านข้ามสะพานปี นัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลจากฝั่งแผ่นดินใหญ่สู่เกาะปี นัง ถึงเกาะปี นังผ่านชมอาคาร
บ้านเรื อนชาวปี นัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นําท่านเที่ยว
ชม วัดเขาเต่ า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดียห์ มื่นพระ ที่ซ่ ึงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อ
หลายร้อยปี ก่อนและพระองค์ได้ทรงพระราชทานเงินส่ วนพระองค์ให้กบั วัด เดิมทีน้ นั วัดได้สร้างองค์เจดียแ์ บบจีน
ทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุ ณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ช้ นั ที่สามถึงชั้นที่หา้ เป็ น
สถาปัตยกรรมแบบไทย มาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปี นังเมืองท่าใหญ่ใน
สมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง
จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยที่เก่าแก่ในเมืองปี นัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็ นวัดไทยที่มีพระพุทธ
ไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ ทวดอยูด่ า้ นในโบสถ์ ชม วัดพม่ าดามิการาม ซึ่งก่อสร้างตาม
สถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรู ปหิ นอ่อน และเจดียแ์ บบพม่าที่งดงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น มื้อที่ 3
NEO+ HOTEL PENANG ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
ปี นัง – สตรีทอาร์ ต – วัดถา้ เปรัค – คาเมรอนไฮแลนด์ – ฟาร์ มสตอเบอร์ รี่ – ฟาร์ มผึง้
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม มื้อที่ 4
นาท่านสู่ ยา่ นเก่าแก่ของปี นัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิโน
โปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปิ นชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปิ น
ชาวลิทวั เนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้คิดวาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปี นังไว้ตามอาคารอันเก่าแก่ต่างๆ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
จากนั้นนาท่านชม ป้ อมปื นควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู ก้ บั สยามประเทศในสมัยก่อนที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณริ ม
ทะเลปี นัง ผ่านชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษ หอนาฬิกาที่โดด
เด่นที่เป็ นเอกลักษณ์ต้ งั ตระหง่านอยูใ่ กล้ชายทะเล ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์

กลางวัน

เย็น
ที่พกั

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่ มื้อที่ 5
นําท่านเที่ยวชมวัดถํ้าเปรัค นมัสการพระพุทธรู ปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรู ปเทพเจ้าจีนต่างๆ ชมและถ่ายรู ป
กับจิตรกรรมฝาผนังในถํ้าอันสวยงาม โดยเฉาะรู ปวาดเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่งดงามที่อยูท่ ี่เสาหินกลางถํ้า
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พกั ตากอากาศบนเขาสู งของชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต
ปัจจุบนั ทําเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศสําหรับนักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่ คาเมรอนชมไร่
พืชผักอันเขียวขจี นําท่านเที่ยวชม ฟาร์ มสตอเบอร์ รี่ ผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมากชมคาเมรอน อิสระ
ให้ท่านถ่ายรู ปและเลือกชมเลือกซื้อสิ นค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านเที่ยวชม
ฟาร์ มผึง้ ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็ นจํานวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม พร้อมเลือกซื้อ
นํ้าผึ้ง และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึ้งซึ่งเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกายติดไม้ติดมือกลับบ้าน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น มื้อ 6 แบบสุ กหี้ ม้ อไฟ ชาบู ชาบู
HERITAGE HOTEL CAMERON ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่

คาเมรอนไฮแลนด์ – ไร่ ชาบารัต – นา้ ตกอีสกันดา – เก็นติง้ ไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม มื้อที่ 7
นําท่านเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า เที่ยวชม ไร่ ชาบารัต
ไร่ ชาศรี ลงั กาขนาดใหญ่ ซึ่งมองดูคล้ายผืนสักหลาดขนาดยักษ์ ซึ่งเป็ นชาที่นาํ มาจากศรี ลงั กามาปลูกเมื่อสมัยที่
อังกฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเป็ นชาสายพันธุด์ ีที่สุดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรู ป เลือกชิมชาชัก (TEH
TARIK) เครื่ องดื่มยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรื อเลือกซื้อชาเป็ นของฝากให้กบั คนทางบ้าน ระหว่างทางลงจาก
เขานําท่านเที่ยวชมและถ่ายรู ป นา้ ตกอีสกันดา นํ้าตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนที่มีน้ าํ ไหลตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่ มื้อที่ 8
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่เก็นติง้ ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นําท่านนัง่ กระเช้า
ขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านัง่ ได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรี ยมกระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบเล็กสําหรับพักค้างคืนบน
เก็นติ้ง 1 คืน)
FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
(กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้งบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่กวั ลาลัมเปอร์แทน)
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดที่ FIRST
WORLD PLAZA และช้อปปิ้ งมอลล์ที่เพิ่งเปิ ดใหม่ล่าสุ ด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
หลายๆ ร้านจากทัว่ ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่างๆ ในบริ เวณสวนสนุกในร่ ม (ไม่รวมค่า
บัตรสวนสนุก) หรื อจะเข้าคาสิ โนเสี่ ยงโชค (เปิ ด 24 ชัว่ โมง) ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล
แบล็คแจ็ค *** คาสิ โนสงวนสิ ทธิ์สาํ หรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไปเท่านั้น สุ ภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้ อคอปก
รองเท้าหุม้ ส้น สุ ภาพสตรี แต่งกายสุ ภาพ *** (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
(ทีพ่ กั บนเก็นติง้ จะไม่ มีเตียงเสริม กรณีพกั 3 ท่ านจะมีแค่ 2 เตียงต่ อห้ อง หากไม่ สะดวกพัก 3 ท่ าน สามารถซื้อ
ห้ องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ ได้ ค่าพักเดีย่ วบนเก็นติง้ ชาระเพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท)
เก็นติง้ – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่ า – มะละกา – ยะโฮร์ บารู
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม มื้อที่ 9
นําท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางนําท่านเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้ านสิ นค้ า OTOP อาทิ
เช่น เครื่ องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ
ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็ นต้องฝากซื้อซํ้าอีกหลายรอบ
นําท่านเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่พระราชวังของประมุข
แห่งประเทศ อีสตาน่ า ไนการ่ า นําท่านถ่ ายรูปย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความ
งดงามของอาคารต่างๆ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบนั เป็ นที่ทาํ การ
ของศาลสู ง นับเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นําท่านผ่านชม หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปและชมวิว ตึกแฝดปิ โตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
นําท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็ นสิ นค้า
ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นกั ท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนํากลับไปฝากคนที่ท่านรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้ องถิน่ มื้อที่ 10

กลางวัน

ที่พกั

วันทีห่ ้ า
เช้า

กลางวัน
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เย็น
22.00 น.
ที่พกั
วันทีห่ ก
เช้า

นําท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตราจาย่ า เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสด
งดงาม ที่สาํ คัญยังเมืองที่ให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็ นอันดับ 1 อีกด้วย นําท่านชมและถ่ายรู ป
ทําเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจําเมือง ที่สร้างจากหิ นอ่อนสี ชมพูอนั งดงามยิง่ ใหญ่ซ่ ึงตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลสาบ
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ชม
ความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนํา
ท่านเดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อนั
เก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปื น A FAMOSA
ป้อมปื นที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้ องถิ่น มื้อที่ 11
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐที่อยูป่ ลายแหลมมลายู ที่เขตแดนติดกับประเทศสิ งคโปร์
เดินทางถึงรัฐยะโฮร์
NEW YORK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
ยะโฮร์ บารู – สิ งคโปร์ – ซิตที้ ัวร์ – ถ่ ายรูปเมอร์ ไลอ้อน – วัดพระเขีย้ วแก้ว – วัดเจ้ าแม่ กวนอิม – ซันเทคซิตี้ นา้ พุ
แห่ งความมั่งคัง่ – ช้ อปปิ้ งถนนออชาร์ ด – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 12
นําท่านเดินทางสู่ ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสอง
ประเทศ นําท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริ เวณอ่าวมารี น่า ให้ท่านถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวสิ งคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรื อตึกทุเรี ยน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารี น่าเบย์แซนด์ อาคาร
โรงแรมและ ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ ที่ยงิ่ ใหญ่งดงาม
OPTION1: เลือกซื้อเพิม่ สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล ค่ าเข้ าผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800 บาท/เด็ก 1,300 บาท (รวมรถรับส่ ง)
OPTION2: เลือกซื้อเพิม่ การ์ เด้ นบายเดอะเบย์ ค่ าเข้ าชม Flower Dome และ Cloud Forest 950 บาท (รวมรถรับส่ ง)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยา่ นไชน่ าทาวน์ เลือกชมและซื้อสิ นค้าที่ร้าน DUTY FREE ที่มีสินค้าราคาถูกมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเช่น นํ้าหอม นาฬิกา ของที่ระลึก และขนมนานาชนิด
เที่ยวชม วัดพระเขีย้ วแก้ว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วัดที่สร้างด้วยทุนกว่า 35 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
โดยสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั มีท้ งั หมด 4 ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพุทธ
ศาสนา โดยจุดน่าสนใจอยูท่ ี่ช้ นั ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานพระบรมสารี ริกธาตุส่วนพระทนต์ (ฟัน) ขององค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า
นําท่านเดินทางสู่ ยา่ น BUGIS เพื่อชมวัดจีนอันเก่าแก่ของประเทศสิ งคโปร์ ซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็ นที่เคารพบูชาของชาวจีนในสิ งคโปร์
นําท่านเดินทางสู่ ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY) กลุ่มอาคารที่ออกแบบตามหลักฮวงจุย้ ประหนึ่ง อุง้ มือที่มีนิ้ว 5 นิ้ว
เรี ยงรายอยู่ มี นํ้าพุแห่งความมัง่ คัง่ (FOUNTAIN OF WEALTH) นํ้าพุที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยูต่ รงกลางอุง้ มือพอดี
และแทนที่น้ าํ นั้นจะพุง่ ขึ้นเหมือนๆ กับนํ้าพุที่อื่น แต่ที่นี่กลับทําให้ไหลลงสู่ จุดกึ่งกลาง ในความเชื่อที่วา่ เหมือนเงิน
ทองไหลมาอยูใ่ นอุง้ มือนัน่ เอง โดยมีความเชื่อกันว่าใครที่ได้สมั ผัสนํ้าพุแห่งนี้จะโชคดีและรํ่ารวยตลอดปี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยา่ นช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงระดับโลกของสิ งคโปร์ นัน่ คือ ถนนออชาร์ ด ที่สอง
ข้างทางเรี ยงรายไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าน้อยใหญ่มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น CENTRAL ORCHARD, CENTER PIONT,
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22.20 น.
23.45 น.

313 SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทัว่ ทุกมุมโลก รุ่ นใหม่ล่าสุ ด
นํามาวางขายเหล่านี้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ สนามบิน
ออกเดินทางจากประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิน SCOOT AIR หรื อ LOW COST AIRLINES ระดับเดียวกัน
เที่ยวบินที่ TZ292 เพื่อกลับสู่ ประเทศไทย
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

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
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่
2 ท่ าน
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี ) (อายุตา่ กว่ า 12 ปี ) (อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
19 – 24 มกราคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
26 – 31 มกราคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
9 – 14 กุมภาพันธ์ 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
23 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
28 – 5 มีนาคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
1 – 6 มีนาคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
9 – 14 มีนาคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
16 – 21 มีนาคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
23 – 28 มีนาคม 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
5 – 10 เมษายน 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000
6 – 11 เมษายน 2561
12,900
12,900
12,900
11,900
4,000

10 – 15 เมษายน 2561
11 – 16 เมษายน 2561
12 – 17 เมษายน 2561

13,900
13,900
13,900

13,900
13,900
13,900

13,900
13,900
13,900

12,900
12,900
12,900

4,000
4,000
4,000

26 – 1 พฤษภาคม 2561
12,900
12,900
12,900
27 – 2 พฤษภาคม 2561
12,900
12,900
12,900
*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท

11,900
11,900

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

** ค่ าบริการข้ างต้ นท่ านต้ องชาระเพิม่ ค่ าทิป ท่ านละ 600 บาท **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ รถไฟตูน้ อนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากท่านมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่มท่านละ 150 บาท)
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดพร้อมภาษีสนามบิน เส้นทาง สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ
 ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ องท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรื อตามเงื่อนไขสายการบิน
 ค่ารถตูห้ รื อรถบัสปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จดั เลี้ยงในแต่ละมื้อเป็ นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหาร
ชนิดใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ ครอบคลุมเรื่ อง
สุ ขภาพ และป่ วยไข้ ทุกกรณี) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็ จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพ/การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้**
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประกันเริ่ มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ /
ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางนํ้าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า
 ค่าทิป ท่านละ 600 บาท
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย

รหัสทัวร์ : THD1-PKG-MY-19JAN-27APR18
การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 8,000 บาท ภายใน 24 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)
หากท่านสมาชิกได้ทาํ การโอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจ้ อง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จํานวนสมาชิก และสําเนาหนังสื อเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์
แฟกซ์ / E-Mail
สําหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทําการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุ ณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ดว้ ย
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทําในวันเวลาทําการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทําการของทางบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจําไว้ตามระยะเวลาและ
จํานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีการคืนมัดจํา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสํารองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาํ เป็ 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 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศที่มีวซี ่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
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5.
6.
7.

เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชําระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
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

