#10477 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน วัดถํ้าบาตู
เก็นติ้งไฮแลนด พระราชวังแหงชาติ บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร มัสยิดปุตรา พระราชวังแหงชาติ จัตุรัสเมอรเดกา
ถายภาพกับตึกปโตรนัส ยานจาลันอาลอร เก็นติ้งไฮแลนด วัดถํ้าบาตู ชอปปง
สินคาพื้นเมือง ชอปปงมิตซุยเอาทเลต

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิด
ปุตรา) - กัวลาลัมเปอร - พระราชวังอีสตานา ไนการา - จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union
Jack) - ตึกปิ โตรนัส





โรงแรม



Pudu
plaza
Hotel
Kuala
lumper
หรือเทียบ
เทา

2

กระเชา ลอยฟ า เก็นติ้ง - เก็นติ้ง ไฮแลนด - กัวลาลัมเปอร - จาลันอาลอร







Pudu
plaza
Hotel
Kuala
lumper
หรือเทียบ
เทา

3

วัดถํ้า บาตู - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทา อากาศยาน
สุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65

฿7,999

฿7,999

฿7,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1



กิจกรรม

ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร - นครปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู หรือ มัสยิดปุ
ตรา - กรุงกัวลาลัมเปอร - พระราชวังอีสตานา ไนการา หรือ
อิสตานาเนการา - ลานประกาศเอกราช หรือ จัตุรัสเมอรเดกา ตึกปโตรนัส
เชา
03.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน เตอรสายการบิน
มาเลเซียแอรไลน (MH) พบเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก
05.55 น. ออกเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH797 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
09.10 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร ผานพิธีต รวจคนเขาเมือง
นํ าทานเดินทางสูเมือง ปุต รายาจา (Putrajaya) เมืองแหงอนาคตของซึ่งถูกออกแบบใหเป็ นเมืองที่ทันสมัย ครบถวนดวย
สถาปั ต ยกรรมและงานดีไซน ที่ลํ้าหน ารายลอมดวยความเป็ นธรรมชาติที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเขาดวยกันอยางลงตัวสําหรับ
เป็ นที่ทําการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือทําเนี ยบรัฐบาล
บันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนี้ กับฉากหลังที่ มัสยิดปุต รา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมที่
กอสรางดวยหินแกรนิ ต สีกุหลาบ จุคนได 15,000 คน อยูบนแหลมปุต ราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึก
ประมาณ 25 ชั้น เป็ นจุดเดนที่สําคัญของเมืองนี้
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซีย (Kuala Lumpur Garden City Of Light) กัวลาลัมเปอร เมืองสุกสวาง
กลางสวนสวย
ผานชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน หอคอยที่สุง เป็ นอันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มีความสูง 421
เมตร
นํ าทานชม พระราชวังแหงชาติ Istana Negara พรอมทหารมาและทหารราบประจําพระองค
นํ าทานชม จัต ุรัสเมอรเดกา Dataran Merdeka ตั้งอยู ณ จุดบรรจบของแมนํ้าคลางกับแมนํ้ากอมบัก เป็ นสถานที่แหง
ประวัต ิศาสตรที่ซึ่งธงชาติอังกฤษถูกปลดลงแลวแทนที่ดวยธงชาติมาเลเซีย คําวา “เมอรเดกา” หมายถึงเอกราช จุดเดนอยูที่เสาธง
ขนาดใหญสูงถึง 100 เมตร และเต็มไปดวยอาคารในยุคอาณานิ คมและกลิ่นอายของสถาปั ต ยกรรมอังกฤษ
จากนั ้นนํ าทานถายภาพคูกับ ตึกแฝดหรือตึกปิ โตรนั ส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไวเป็ นที่ระลึก
คํ่า
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร เมนูพิเศษ บะกูดเต
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

ปุตราจายา
เป็ นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียที่เป็ นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุต ราจายาได
ชื่อวาเป็ นเมืองในสวนที่สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสน หของที่นี่คือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุต ราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนี ยภาพทีสวยงาม เป็ นสถาปั ต ยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุต ราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็ นจุดเดนที่สําคัญของเมือง นอกจากนั ้นก็ มีทะเลสาบที่สรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุต ราจายามีภูมิทัศน ที่สวยงาม และ มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กัวลาลัมเปอร
เป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็ นหนึ่ งในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝั่ งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝ ายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหมคือ ปูต ราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัต ริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝ ายนิ ต ิบัญญัต ิยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

พระราชวังอีสตานา ไนการา
เป็ นพระราชวังแหงชาติ ที่เป็ นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรต วน
อากง พระราชวังแหงนี้ จะเป็ นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถ นนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงนี้ ต ั้งอยูบนพื้นที่กวา 100,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็ นเขตพระราชฐานนั บ
ตั้งแตนั้น

จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack)
เป็ นจัต ุรัสที่เกิดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองความเปนเอกราชหลังจากที่ถ ูกอังกฤษปกรองมาอยาง
ยาวนาน ตัวจัต ุรัสเป็ นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ และเป็ นที่ต ั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็ นสถาปั ต ยกรรมอังกฤษอยาง
เห็นไดชัด ไมวาจะเป็ นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน

ตึกปโตรนัส
เป็ นอาคารสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ที่แวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิ โตรนั สมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟ า
(Skybridge) ที่นี่นับวาเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง - เก็นติ้ง ไฮ แลนด - กรุงกัวลาลัมเปอร จาลันอาลอร
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด (โปรดนํ าเสื้อกันหนาว หรือเสื้อหนาติดตัวไปดวย) สถานี กระเชาลอยฟ า
บาย
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการนั่ งกระเชาลอยฟ า Sky way ซึ่งเป็ นเทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัย
และมีความเร็วที่สุดในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิอ์ ันหนาว
เย็น (โปรดนํ าเสื้อหนาวติดไปดวย)
เขาชมบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย (อิสระ) อิสระกับกิจกรรมตางๆบนเก็นติ้ง
ไฮแลนด อาทิเชน สวนสนุก , เดินเลนเที่ยวชมนครแหงความบันเทิงตางๆ เชน สัมผัสความเย็นของหิมะที่Snow World ,
Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิ ทรรศการกวา 500 ชนิ ด ที่หาชมไดยากจากโลกใบนี้ ชอปปิ้ งสินคาแบรน
เนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหนํ่ าราคาตลอดปี สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล
เป็ นตน (ทานสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิ ยม เด็กอายุต ํ่ากวา 21 ปี หาม
เขา)
กอนเดินทางกลับเขาสูกัวลาลัมเปอร นํ าทานแวะซื้อช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหมเป็ นของฝากกลับบาน
นํ าทานเที่ยวยาน จาลันอาลอร (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอรอยูในยานบูกิต บิน
ตัง ที่นี่มีอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิ ดอาหารจีนอาหารจีนไปจนถึงอาหารไทย
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่จาลันอาดอร
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง
กระเชาลอยฟ าจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครที่ไมเคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที นั่ งกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก



เก็นติ้ง ไฮแลนด

บาย

เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็ นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราที่ต ั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ที่นี่เป็ น
เสมือนนครที่ไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับนํ้ าทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัต ตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิ สท เวิลดพลาซา" ที่สามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกทั้งในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นั กทองเที่ยวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

กัวลาลัมเปอร
เป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็ นหนึ่ งในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝั่ งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝ ายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหมคือ ปูต ราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัต ริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝ ายนิ ต ิบัญญัต ิยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

จาลันอาลอร
ที่นี่เป็ นถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร อยูในยานบูกิต บินตัง
ที่นี่มีอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิ ด และมีทั้งอาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย



คํ่า
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 Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา
ที่เก็นติ้งไฮแลนด โปรดนํ าเสื้อกันหนาวไปดวย
ทานสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิ ยม เด็กอายุต ํ่ากวา 21 ปี หามเขา
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่จาลันอาดอร

วันที่ 3


กิจกรรม

วัดถํ้าบาตู - MITSUI OUTLET กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
นานาชาติกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
จากนั ้นนํ าทานนมัสการศาสนสถานที่ศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาอินดู นั ้นก็คือ วัดถํ้าบาตู (Batu Cave) ชมรูปปั้ นเทพของ
ศาสนาฮินดูขนาดใหญที่ต ั้งอยูใกลกับปากถํ้า ขางบนมีรูปปั้ นของพระขันธกุมารสูงประมาณ 43 เมตร ระหวางทางแวะใหทุกทาน
ไดเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
้

่

้

่

เดินทางไปชอปปิ้ งแบบจุใจที่ Mitsui Outlet แหลงรวมสินคาแบรนดชั้นนํ ากวา 50 แบรนดที่นํามาลดราคามากมาย
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนั ดหมาย
คํ่า
18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH780 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ



เชา
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วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู เป็ นวัดฮินดูขนาดใหญที่อยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญต ั้งอยูต รงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร
ที่นี่เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดต างๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมทั้งแบรนดชั้นนํ ากวา 50 แบรนด



คํ่า

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์ กเลิกการเดินทางกอนลวงหน า 5 วัน ในกรณีที่ไมสามารถทํากรุปไดอยางน อย 10 ทาน ในกรณีนี้บริษัทฯ
ยินดีคืนเงินใหทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ น
ื ใหถ าตองการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและอุบัต ิเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนั ดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็ นตน
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว
การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ
หากทานที่ต องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูต างจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหน าที่ กอนออกบัต รโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัต รโดยสารโดยมิแจงเจาหน าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ มรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
หากในคณะของทานมีผูต องการดูแลพิเศษ นั่ งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมูคณะ หัวหน าทัวรมีความจําเป็ นตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนี ยมเชื้อเพลิง
คาที่พักหองคู ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
คาอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
คาเขาชม ดังที่ระบุในรายการ
คารถนํ าเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
คาประกันอุบัต ิเหตุในระหวางการเดินทาง

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ
คาปรับ สําหรับนํ้ าหนั กกระเป าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
คาทําหนั งสือเดินทาง
คาธรรมเนี ยมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาทตอทิป (ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ)
ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

วีซา
หนั งสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นั บจากวันเดินทาง

หมายเหตุ

ุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) (คาทิปหัวหน าทัวร
แลวแตความพึงพอใจของทาน)
โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนโดยไมแจงลวงหน า
ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเทานั ้น
กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ เพื่อใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้ ที่เกิดขึ้นเนื่ องจากเป็ นคาใชจายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท
ราคานี้ เป็ นตั๋วโปรโมชั่น หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวทุกกรณี

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เนื่ องจากเป็ นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แตสามารถเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน
ทาง

