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ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS3 4 วัน 3 คืน [TG]
ปุตราจาย่า-เก็นติง้ -กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์
(บินลงกัวลาลัมเปอร์ – บินกลับจากสิงคโปร์)
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กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมิถุนำยน 2561
เดือนกรกฎำคม 2561
เดือนสิ งหำคม 2561
เดือนกันยำยน 2561
เดือนตุลำคม 2561
เดือนพฤศจิกำยน 2561
เดือนธันวำคม 2561
เทศกำลปี ใหม่
วันแรก
06.00 น.
08.45 น.
11.55 น.

กลางวัน
ที่พกั

21 – 24
5 – 8 // 26 – 29 // 27 – 30
10 – 13 // 23 – 26
6 – 9 // 20 – 23
4 – 7 // 12 – 15 // 13 – 16 // 20 – 23
8 – 11 // 22 – 25
5 – 8 // 7 – 10 // 13 – 16 // 20 – 23
29 – 1 ม.ค. 62 // 30 – 2 ม.ค. 62

19,500
19,900
19,900
19,500
19,900
19,500
19,900
20,900

กรุ งเทพฯ – กัวลำลัมเปอร์ – ปุตรำจำย่ ำ – เก็นติง้ ไฮแลนด์
พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทย
ออกเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG415
เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นาสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ
นาท่านเที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต ปุตรำจำย่ ำ เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่ งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่าง
สวยสดงดงาม ที่สาคัญยังเมืองที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็ นอันดับ 1 อีกด้วย นาท่านชม
และถ่ายรู ปทาเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจาเมือง ที่สร้างจากหิ นอ่อนสี ชมพูอนั งดงามยิง่ ใหญ่ซ่ ึ งตั้งอยูบ่ ริ เวณ
ริ มทะเลสาบ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 1
AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
(กรณีทไี่ ม่ ได้ ห้องพักบนเก็นติง้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์จัดห้ องพักทีก่ ัวลำลัมเปอร์ แทน)
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นาท่านนัง่
กระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านัง่ ได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรี ยมกระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบเล็กสาหรับ
พักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืนกรณี พกั ที่ FIRST WORLD HOTEL)
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดที่
FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้ งมอลล์ที่เพิง่ เปิ ดใหม่ล่าสุ ด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนม
ชื่อดังหลายๆ ร้านจากทัว่ ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่างๆ ในบริ เวณสวนสนุกในร่ ม
(ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรื อจะเข้าคาสิ โนเสี่ ยงโชค (เปิ ด 24 ชัว่ โมง) ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อต
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แมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค *** คาสิ โนสงวนสิ ทธิ์ สาหรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไปเท่านั้น สุ ภาพบุรุษ ต้อง
สวมเสื้ อคอปก รองเท้าหุ ม้ ส้น สุ ภาพสตรี แต่งกายสุ ภาพ *** (อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)
(ทีพ่ กั บนเก็นติง้ จะไม่ มีเตียงเสริม กรณีพกั 3 ท่ำนจะมีแค่ 2 เตียงต่ อห้ อง หำกไม่ สะดวกพัก 3 ท่ำน สำมำรถซื้อ
ห้ องพักเดี่ยวเฉพำะบนเก็นติง้ ได้ ค่ ำพักเดี่ยวบนเก็นติง้ ชำระเพิม่ ท่ำนละ 1,000 บำท)
วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน

เย็น
22.00 น.
ที่พกั

เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กัวลำลัมเปอร์ – พระรำชวังอีสตำน่ ำไนกำร่ ำ – ถ่ ำยรู ปตึกแฝด – มะละกำ – ยะโฮร์ บำรู
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม มื้อที่ 2
นาท่านลงจากเก็นติง้ ไฮแลนด์ ระหว่างทางนาท่านเลือกซื้ อสิ นค้า OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ ร้ ำนสิ นค้ ำ OTOP
อาทิเช่น เครื่ องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่างยิง่ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย
ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้ อแล้วเป็ นต้องฝากซื้ อซ้ าอีกหลายรอบ
นาท่านเที่ยวชม กรุ งกัวลำลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่พระราชวังของ
ประมุขแห่งประเทศ อีสตำน่ ำ ไนกำร่ ำ นาท่านถ่ ำยรู ปย่ ำน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอก
ราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณโดยรอบ อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่ง
ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลสู ง นับเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซี ย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นา
ท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปและชมวิว ตึกแฝดปิ โตรนัส ณ จุดที่
มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
นาท่านเลือกซื้ อช็อคโกแลตแท้ๆ จาก โรงงำนช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่ งช็อคโกแลตนั้นนับเป็ น
สิ นค้า ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซี ยที่นกั ท่องเที่ยวต่างหาซื้ อเพื่อลิ้มลองและนากลับไปฝากคนที่ท่านรัก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 3
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกำ เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงาม
ที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่านอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนาท่าน
เดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อนั
เก่าแก่ และสักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิ ส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้ อมปื น A
FAMOSA ป้ อมปื นที่โปรตุเกสสร้างขึ้นป้ องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 4
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์ บารู รัฐที่อยูป่ ลายแหลมมลายูที่เขตแดนติดกับประเทศสิ งคโปร์
เดินทางถึงรัฐยะโฮร์
NEW YORK HOTEL, JOHOR BAHRU ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
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วันทีส่ ำม
เช้า

12.00

18.00 น.
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ยะโฮร์ บำรู – สิ งคโปร์ – ถ่ ำยรู ปเมอร์ ไลอ้ อน – เกำะเซ็นโตซ่ ำ – โชว์ SPECTRA LIGHT
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม มื้อที่ 5
นาท่านเดินทางสู่ ด่านยะโฮร์ บารู เพื่อเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสอง
ประเทศ นาท่านเดินทางสู่ MERLION PARK บริ เวณอ่าวมารี น่า ให้ท่านถ่ายรู ปคู่กบั เมอร์ ไลอ้อน สัญลักษณ์
ของการท่องเที่ยวสิ งคโปร์ ตึกเอสพลานาด หรื อตึกทุเรี ยน ที่มีเอกลักษณ์สวยงามแปลกตา ตึกมารี น่าเบย์แซนด์
อาคารโรงแรมและ ช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ ที่ยงิ่ ใหญ่งดงาม
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 6 จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกาะเซ็นโตซ่า
OPTION 1: UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE (รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม)
ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 1,800 บำท เด็กท่ ำนละ 1,500 บำท
UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE ที่แรกและที่เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานที่ที่เต็มไปด้วย
เครื่ องเล่น จุดท่องเที่ยว จากภาพยนตร์ ชื่อดัง 24 จุด โดยมี 18 จุดที่มีเฉพาะที่สิงคโปร์ ที่เดียวเท่านั้น เพลิดเพลิน
ไปกับเครื่ องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน อาทิ เผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่ บุกตะลุยสู่ ความมืดมิดรายล้อมไปด้วย
ลูกไฟขนาดยักษ์ หลบหลักแมลงปี กแข็งไปกับ REVENGE OF THE MUMMY ที่ ANCIENT EGYPT หรื อ
ไปตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัยกับเหล่าไดโนเสาร์ ในบรรยากาศป่ าดึกดาบรรพ์ ในยุคจูราสิ ค กับ
JURASSIC PARK RAPIDS ADVENTURE ที่ THE LOST WORLD ตื่นเต้นเร้าใจไปกับการแสดงที่เสมือน
คุณร่ วมอยูใ่ นเหตุการณ์จริ งในภาพยนตร์ ดงั ของ HOLLYWOOD อย่าง WATER WAORLD กับการแสดง
WATER WORLD SHOW
เชิญท่านสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจกับ
๏ สู งทีส่ ุ ดในโลก
BATTLESTAR GALACTICA CYLON & HUMAN รถไฟเหาะตีลงั การางคู่
๏ ครั้งแรกในโลก
MADAGASCAR เครื่ องเล่นจากภาพยนตร์ ชื่อดัง มาดากัสการ์
๏ ครั้งแรกในโลก
SCI –FI CITY
๏ ครั้งแรกในโลก
ปราสาทเชร็ ค ที่ FAR FAR AWAY ZONE
๏ สนุกทีส่ ุ ดในโลก
TRANSFOMERS THE RIDE: THE ULTIMATE 3D BATTLE
OPTION 2: S.A.E. AQUARIUM (รำคำทัวร์ ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชม) ผู้ใหญ่ ท่ำนละ 800 บำท เด็กท่ ำนละ 600 บำท
S.A.E. AQURIUM สวนสัตว์น้ าเปิ ดใหญ่และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ชมตูส้ ัตว์น้ านานา
ชนิด และพิเศษสุ ดกับการเดินลอดผ่านอุโมงค์ใต้น้ าขนาดใหญ่
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
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ค่า

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น มื้อที่ 7 หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ MARINA BAY SANDS เพื่อชม
การแสดงโชว์แสง สี เสี ยงและน้ าที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia กับการแสดงที่มีชื่อว่า Spectra Lightshow
การแสดงนี้ จัดขึ้นที่ลาน Promenade หน้า Marina Bay Sandsเป็ นลานที่นงั่ หันหน้าออกทางอ่าว Marina
หลังการแสดงจบ นาท่านเดินทางสู่ ที่พกั CHANCELLER @ ORCHARD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่
เช้า

สิ งคโปร์ – วัดพระเขีย้ วแก้ว –นำ้ พุแห่ งโชคลำภ - ช้ อปปิ้ งถนนออชำร์ ด – กรุ งเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม มื้อที่ 8
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ ยา่ น CHINA TOWN ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างขึ้น
เพื่อเป็ นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้า วัดแห่งนี้สร้างตามสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั วางศิลา
ฤกษ์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ (ประมาณ 1,500
ล้านบาท) ชั้นล่างเป็ นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธีช้ นั 2-3 เป็ นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสื อ ชั้น 4 เป็ นที่
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กนั ก็เป็ นวัดแขกซึ่ งมี
ศิลปกรรมการตกแต่งที่สวยงาม นาท่านแวะชม “น้ าพุแห่งความมัง่ คัง่ ” (Fountain of Wealth) แห่ง
เมืองสิ งคโปร์ ต้ งั อยูท่ ่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิ ต้ ี ซันเทค มาจากคาในภาษาจีน แปลว่าความสาเร็ จชิ้นใหม่ หมู่
ตึกซันเทคสร้างขึ้นโดยนักธุ รกิจชาวฮ่องกง ซึ่ งนับเป็ นโครงการพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคน
สิ งคโปร์ เชื่ อว่า ถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุและได้สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและร่ ารวยตลอดปี
จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าร้านร้าน DUTY FREE ที่มีสินค้าราคาถูกมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น
น้ าหอม นาฬิกา ของที่ระลึก และ ขนม ชอคโกแลต เสื้ อคอกลมราคาถูก นานาชนิด
ปิ ดท้ายนาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสี ยงระดับ โลกของสิ งคโปร์ นัน่ คือ ถนนออชำร์ ด
ที่สองข้างทางเรี ยงรายไปด้วยห้างสรรพสิ นค้าน้อยใหญ่มากมาย ไม่วา่ จะเป็ น CENTRAL ORCHARD,
CENTER PIONT, 313 SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินค้าแบรนด์เนมชื่ อดังจากทัว่
ทุกมุมโลก รุ่ นใหม่ล่าสุ ดนามาวางขายเหล่านี้ อิสระช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
(อิสระอำหำรกลำงวันและเย็นตำมอัธยำศัย)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ เตรี ยมเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

18.00 น.
21.00 น.
22.20 น.

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่ นได้ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ กำรเมือง
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และกำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน ณ วันที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ ดินทำง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วส่ วนใหญ่เป็ นสำคัญ

อัตรำค่ ำบริกำร

21 – 24 มิถุนำยน 2561
5 – 8 กรกฎำคม 2561
26 – 29 กรกฎำคม 2561
27 – 30 กรกฎำคม 2561
10 – 13 สิ งหำคม 2561
23 – 26 สิ งหำคม 2561
6 – 9 กันยำยน 2561
20 – 23 กันยำยน 2561
4 – 7 ตุลำคม 2561
12 – 15 ตุลำคม 2561
13 – 16 ตุลำคม 2561
20 – 23 ตุลำคม 2561
8 – 11 พฤศจิกำยน 2561
22 – 25 พฤศจิกำยน 2561
5 – 8 ธันวำคม 2561
7 – 10 ธันวำคม 2561
13 – 16 ธันวำคม 2561
20 – 23 ธันวำคม 2561

ผู้ใหญ่
พักห้ องละ
2 – 3 ท่ำน
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,500
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900
19,500
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี )
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900
19,900
19,500
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900
19,500
19,500
19,900
19,900
19,900
19,900

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กมีเตียง
(อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี )
19,00
19,400
19,400
19,400
19,400
19,400
19,000
19,000
19,400
19,400
19,400
19,400
19,000
19,000
19,400
19,400
19,400
19,400

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่ มีเตียง
(อำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี )
18,000
18,400
18,400
18,400
18,400
18,400
18,000
18,000
18,400
18,400
18,400
18,400
18,000
18,000
18,400
18,400
18,400
18,400

29 – 1 มกรำคม 2562
30 – 2 มกรำคม 2562

20,900
20,900

20,900
20,900

20,400
20,400

19,400
19,400

กำหนดกำรเดินทำง

พักเดี่ยว
เพิม่
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000

4,000
4,000
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*ยกเว้นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ำนละ 1,000 บำท

*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บำท ***

** ค่ำบริกำรข้ ำงต้ นท่ ำนต้ องชำระเพิม่ ค่ำทิป ท่ ำนละ 400 บำท/ทริป/ท่ ำน **

หมำยเหตุ

กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงรำคำ

อัตรำค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตั๋วเครื่ องบินโปรโมชั่นจำกสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ มื่อท่ำนตกลงเดินทำง จ่ ำยค่ ำจอง ค่ ำทัวร์
แล้ว มิสำมำรถเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรื อ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำจองค่ ำทัวร์
ในทุกกรณี
อัตรำค่ ำบริกำรนี้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัดสายการบินไทย พร้อมภาษี กรุ งเทพฯ – กัวลาฯ , สิ งคโปร์ – กรุ งเทพฯ
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรื อตามเงื่อนไขสายการบิน
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จดั เลี้ยงในแต่ละมื้อเป็ นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหาร
ชนิดใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนาอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ ครอบคลุมเรื่ อง
สุ ขภำพ และป่ วยไข้ ทุกกรณี) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็ จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้ อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพ/การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมกับทางบริ 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)
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เบี้ยประกันเริ่ มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่า
โทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์ เน็ต / ค่าซักซี ด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าตัว๋ เข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ อาทิ UNIVERSAL STUDIO / S.A.E. AQURIUM
 ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริ ป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
กำรจองและชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำ ท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 24 ชั่วโมงหลังกำรจอง
2. ค่ ำทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือชำระก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ ชำระเงิน หรื อชำระเงินไม่ ครบภำยในกำหนด รวมถึงกรณีเช็ คของท่ ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ ำยเงินไม่ ว่ำกรณีใดๆ ให้ ถือว่ ำนักท่องเทีย่ วสละสิ ทธิ์กำรเดินทำงในทัวร์ น้ันๆ)
หากท่านสมาชิกได้ทาการโอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจ้ อง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ – แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จานวนสมาชิก และสาเนาหนังสื อเดินทางของท่านและสมาชิกใน
กลุ่ม มายังเบอร์ แฟกซ์ / E-Mail / LINE
สาหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทาการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุ ณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ ดว้ ย
3. 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.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบกำรและข้ อตกลงกำรสำรองที่นั่ง
1. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ ไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ท่านมัดจาไว้ตาม
ระยะเวลาและจานวน ดังนี้
แจ้งยกเลิกระหว่าง 15 – 29 วันก่อนการเดินทาง สงวนสิ ทธิ์ ไม่มีการคืนมัดจาทั้งหมด
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แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
** ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดเนื่ องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
**
2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์ เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวซี ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ 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
7. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
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หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ ำวข้ ำงต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุกำรณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ทีจ่ ะไม่ คืนค่ ำบริกำรทั้งหมด
!!! หนังสื อเดินทำงต้ องมีอำยุกำรใช้ งำนเหลือ
อย่ำงน้ อย 6 เดือน!!!

