#15395 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน สวนสนุกเล
โกแลนด มัสยิดสีชมพู สุเหราสีนํ้าเงิน บิน MH

ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด พระราชวังอิสตานาเนก
ารา ตึกแฝดปโตรนาส (ไมรวมคาขึ้น)

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ยะโฮรบารูห - ยะโฮร พรีเมี่ยม
เอาทเลต





โรงแรม



KSL Resort
or Grand
Paragon
Hotel หรือ
เทียบเทา

2

สวนสนุกเลโกแลนด - กัวลาลัมเปอร







Furama
Hotel Bukit
Bintang or
Verdant Hill
Hotel หรือ
เทียบเทา

3

ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - สุเหรา สีนํ้า เงิน (มัสยิดสุลตา น ซาลาฮุดดีน อับ
ดุล อาซิส ชาห) - อาคารสุลตา น อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ตึกปิ โตรนัส
- ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

17 ม.ค. 65 - 19 ม.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿9,000

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - เมือง
ยะโฮบารูห - ยะโฮร พรีเมี่ยม เอาทเลต
เชา
09.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน เตอร M เช็คอินกรุปของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไลน (Malaysia Airline) โดยมีเจาหน าที่ใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
11.05 น. นํ าทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH785
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
บาย
14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร นํ าทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว (เวลาที่
ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นํ าทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
เดินทางสู เมืองยะโฮรบาหรู เป็ นเมืองที่อยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายู ในฐานะที่เป็ นเขตเมืองใหญอันดับสองของ
ประเทศ ยะโฮรบาหรูเป็ นศูนยกลางทางการเงิน ศูนยกลางการทองเที่ยวอุต สาหกรรมและการทองเที่ยวที่สําคัญสําหรับภาคใต
ของมาเลเซีย
จากนั ้นนํ าทาน ชอปปิ้ งสินคาแบรนดดังที่ ยะโฮรพรีเมียรเอาทเลต (Johor Premium Outlet) เป็ นสวรรคแหงการชอปปิ้ ง
เสื้อผา จากคอลเลคชั่น แบรนดเนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอรชั้นนํ า ที่นี่คุณจะไดพบกับสวนลดตั้งแต 25-65% ทุกวัน
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ KSL Resort or Grand Paragon Hotel หรือเทียบเทา



เชา

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



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

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)

ยะโฮรบารูห
เป็ นที่รูจักในชื่อยอวา เจบี เป็ นเมืองเอกของรัฐยะโฮร ทั้งเป็ นเมืองใหญอันดับที่สองของ
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมลายูและใตสุดของแผนดินยูเรเชีย ยะ
โฮรบาหรูมีประชากราว 1.4 ลานคน และอาจมีมากกวาสองลานคนหากนั บรวมกับ
ปริมณฑล ถือวามากเป็ นอันดับสองของประเทศรองจากกัวลาลัมเปอร และภูมิภาคหุบเขา
กลัง ยะโฮรบาหรูเยังเป็ นเมืองสําคัญทางอุต สาหกรรมที่ใหญที่สุดทางใตของมาเลเซียดวย

ยะโฮร พรีเมี่ยม เอาทเลต
เป็ นหางเอาทเลตมอลลแหงแรกที่เปิ ดในประเทศมาเลเซีย ยะโฮรพรีเมี่ยมเอาทเล็ท
(Johor Premium Outlet) เป็ นสวรรคแหงการชอปปิ้ งเสื้อผา จากคอลเลคชั่น แบ
รนดเนมชื่อดัง และ 80 ดีไซเนอรชั้นนํ า ที่นี่คุณจะไดพบกับสวนลดตั้งแต 25-65% ทุก
วัน



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 KSL Resort or Grand Paragon Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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

LEGOLAND - กัวลาลัมเปอร
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
สัมผัสประสบการณสุดตื่นเตนขณะสูกับมังกรบินที่ สวนสนุกเลโกแลนด มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : Theme
Park) พบกับเครื่องเลนกวา 70 ชนิ ด สไลเดอร การแสดง และจุดเที่ยวมากมายสําหรับครอบครัวและเด็กทุกวัย เยี่ยมชมโซนใน
ธีมตาง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ไดแก บีกินนิ ง (Beginning) เมืองจําลองมินิแลนด (Miniland) โลกจินตนาการ (Imagination)
เลโกเทคนิ ค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก (Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย (Land of Adventure) และเมืองเลโก
(Lego City)
แจกคูปองรับประทานอาหารเพื่อใหทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก
ทานสามารถเลือกซื้อแพ็คเก็จ สวนนํ้ าเลโกแลนด มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวนนํ้ าเลโก
แลนด สนุกสุดหวี่ยงกับสไลเดอรและเครื่องเลนมากมาย พรอมกับโมเดลเลโกกวา 70 ชุด (ไมรวมคาเขาชม Water Park ราคา
ประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท )
หรือ ซีไลฟ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคนรักเลโก (LEGO®) โดยเฉพาะ ดานในคุณจะไดพบกับหุนจําลองเลโก
ไซสมินิ และเลโกที่ต อขึ้นเป็ นสัต วทะเลสุดน ารักอีกมากมาย (ไมรวมคาเขาชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM
หรือ 760 บาท)
บาย
เดินทางสูเมือง กัวลาลัมเปอร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชั่วโมง) เป็ นทั้งเมืองหลวงของมาเลเซียและเป็ นเมืองที่
ใหญที่สุดในประเทศอีกดวย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม แตความแตกตางเหลานี้
่

่

่

่ ่

กลับนํ ามาซึ่งความโดดเดนและอัต ลักษณของความเป็ นชนเผาที่ไมเหมือนใคร ทําใหกัวลาลัมเปอรเป็ นเมืองที่มีที่เที่ยวครอบคลุม
ทั้งสไตลจีน สไตลแขก ตึกทรงโมเดิรน หรือวัดไทยก็ยังมี
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
พักที่ Furama Hotel Bukit Bintang or Verdant Hill Hotel หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสนุกเลโกแลนด
เป็ นสวนสนุกเลโกแลนดแหงที่ 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย เพียบพรอมไปดวยเรื่อง
ราวของเลโก และเครื่องเลนกวา 40 ชนิ ด และภายในสวนสนุกนั ้น สามารถแบงเป็ นโซน
ตางๆ ทั้งหมด 7 โซน



กัวลาลัมเปอร

บาย

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



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Furama Hotel Bukit Bintang or Verdant Hill Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

แจกคูปองรับประทานอาหารเพื่อใหทานเพลิดเพลินกับสวนสนุก
ไมรวมคาเขาชม Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท
ไมรวมคาเขาชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท

วันที่ 3



กิจกรรม

ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - สุเหราสีนํ้าเงิน
(มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห) - อาคารสุลตาน
อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - ตึกปโตรนัส - ทา
อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา
บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสูเมือง ปุต ราจายา(Putrajaya City) เมืองแหงอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต เป็ นเมืองที่ให
ความสําคัญ กับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม และยังเป็ นที่ต ั้งของหน วยงานราชการ รวมถึงทําเนี ยบนายก
รัฐมนตรี ชมความงามของสถาปั ต ยกรรมที่สวยงามในนครแหงใหมของมาเลเซีย
นํ าทานชมจัต ุรัสปุต รา
นํ าทานชม มัสยิดปุต รา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็ นสัญลักษณสําคัญแหงหนึ่ งของเมืองปุต ราจายา ประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยูริมทะเลสาบปุต ราจายา ดานหน าของมัสยิดปุต รา คือ ปุต ราสแควร (Putra Square) ลานกวางแหงนี้ มีรูปดาว 13
แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแตละรัฐตั้งอยูต ามแฉกตางๆ โดยตรงกลางเป็ นธงชาติมาเลเซีย
้

่

่

นํ าทานชม สุเหราสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือชื่อเต็มๆคือ มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิส ชาห เป็ นหนึ่ งใน
สถาปั ต ยกรรมทางศาสนาที่สวยงามที่สุดในมาเลเซียเลยก็วาได ความโออาของสุเหราสีนํ้าเงินนี้ สามารถบอกไดเลยวามองเห็นได
แตไกล ลักษณะเดนของที่นี่คือโดมสีนํ้าเงินขาวขนาดใหญต รงกลางขนาบขางไปดวยเสามินาเร็ต 4 เสา แลดูสูงชะลูดยิ่งกวาตึก
สูงบางแหงก็วาได นอกจากนี้ ยังมีหอคอยสุเหราที่สูงที่สุดในโลกอีกดวย
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยูหน าจตุรัสเมอรเดกาและสโมสรรอยัล
สลังงอร เอกลักษณของที่นี่คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามดวยสถาปั ต ยกรรมแบบแขกมัวร มีหอนาฬิกาที่สรางขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแหงอังกฤษ จึงทําใหเป็ นที่มาของฉายา “บิก
๊ เบนแหงมาเลเซีย”
จากนั ้นนํ าทานชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงาม
ไปดวยสถาปั ต ยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้ อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร พระราชวังอิสตานาเนกา
รา(istana negara palace) เป็ นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรต วนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระ
ราชวังเป็ นกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดูมลังเมลือง ทางเขาดานหน ามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นั กทองเที่ยวสามารถไป
แวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณดานหน าพระราชวังเทานั ้น
นํ าทานถายรูปกับ ตึกแฝดปิ โตรนาส (Petronas Tower) สัญลักษณของเมืองกัวลาลัมเปอรและประเทศมาเลเซีย สิ่งปลูก
สรางที่แสดงใหเห็นถึงความศิวิไลซของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต เป็ นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มี
ทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหงานสะทอนแสงอาทิต ยในตอนกลางวันและระยิบระยับดวยแสงไฟประดับตกแตงในตอนกลางคืน (ไม
รวมคาขึ้น 28 USD)
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัต ตาคาร
19.00 น. สมควรแกเวลานํ าทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย
22.00 น. นํ าทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH796 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ
์ าพ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

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

สุเหราสีนํ้าเงิน (มัสยิดสุลตาน ซาลาฮุดดีน อับดุล…
เป็ นมัสยิดที่อยูในเขตสลังงอรของประเทศมาเลเซีย เป็ นมัสยิดที่ใหญที่สุดของประเทศ
และยังเป็ นมัสยิดที่ใหญเป็ นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ถูกสรางขึ้นโดย
โองการของสุลตานซาลาฮูดดินอับดุลอาซิซเมื่อเขาประกาศใหชาหอาลัมเป็ นเมืองหลวงใหม
ของสลังงอรเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ ปี 1974 เอกลักษณเดนของที่นี่คือโดมสีนํ้าเงินและ
สีเงินขนาดใหญบนหลังคา และมีลานพิธีขนาดใหญที่สามารถรองรับผูละหมดไดกวา
24,000 คน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด
อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณของเมือง ตั้งอยูหน าจตุรัสเมอรเดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1897
โดย เอ.ซี. นอรมัน ในชวงที่มาเลเซียอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ อาคารแหงนี้ ถ ูก
ใชเป็ นสํานั กงานของราชการหลายฝ าย ปั จจุบัน อาคารประวัต ิศาสตรแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งของ
ศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา
เนิ่ องจากอาคารแหงนี้ เป็ นศูนยกลางของเมือง นั กทองเที่ยวมักจะมาถายรูปที่นี่

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

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



ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

คํ่า

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

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
้



หมายเหตุ

ไมรวมคาขึ้นตึกแฝดปิ โตรนาส 28 USD
หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ 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
สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ าไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเป็ นกรณีไป
กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหน าอยางน อย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคาทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงให
เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 30 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเนื่ องจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั ้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัต โนมัต ิ

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน กรณีทานมีความประสงคจะ
ตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัต รสะสมไมล จะตองดําเนิ นกอนเดินทาง 7 วัน
ลวงหน า และถาโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคาน เตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั ้น
2. คาที่พักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา
3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน
4. เจาหน าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง
5. คานํ้ าหนั กสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลน และออลนิ ปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ต สตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. คาประกันอุบัต ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบัต ิเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม
ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือน อยกวา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 3 ลานบาท]
ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่ อง 2 แสน, เสียชีวิต หรือเสียอวัยวะจากอุบัต ิเหตุ 1.5 ลานบาท]
7. ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนั งสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ
2. คาใชจายอื่นๆ ที่นอกเหนื อที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท
3. คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถ ึง 18 ปี และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุต รเดินทางไปตางประเทศจากบิดา
หรือมารดาแนบมาดวย
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานํ าพาสปอรต ติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรต ตองมีอายุไมต ํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน
ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหน ากระดาษอยางตํ่า 6 หน า

หมายเหตุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศน ทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป หัวหน าทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทย
ตามแตทานจะเห็นสมควรโปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
ราคาเด็กทารก (อายุไมถ ึง 2 ปี บริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 5,000 ราคานี้ รวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถ
คาดการณลวงหน า โดยทางบริษัทฯจะคํานึ งถึงผลประโยชน และความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็ นสําคัญ
หากทานที่ต องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหน าที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการ
บินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหน า

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ เต็มจํานวนคาทัวร
3. แจงยกเลิกน อยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด
4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถ ือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย่ น
ื วีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนคามัดจําทั้งหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เนื่ องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนํ าไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
6. กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดิน
ทางได
7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักคาใชจายบาง
สวนที่เกิดขึ้นจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเป็ นกรณีไป
8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่ องจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหน าที่ไมวาเหตุผลใดๆ ก็ต ามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์ นการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

