มาเลเซีย - สิงคโปร 6 วัน 5 คืน
( โดยรถไฟตูนอนขบวนใหม - บินกลับจากสิงคโปร 6 วัน )
ปนัง - คาเมรอน - เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร - มะละกา - ยะโฮร - สิงคโปร
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพ(สถานีรถไฟหัวลําโพง) - หาดใหญ
วันที่2 หาดใหญ - ปนัง เมืองมรดกโลก - วัดเขาเตา
วันที่3 สตรีทอารตเมืองปนัง - ปอมปนควอนอริส - วัดไทย - วัดพมา - ปนงั - คาเมรอนไฮแลนด
วันที่4 ไรชาบารัต - น้ําตกอีสกันดา - เก็นติ้งไฮแลนด
วันที่5 เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มะละกา - ยะโฮรบารู
วันที่6

สิงคโปร - เมอรไลออน - ไชนาทาวน - DUTY FREE - น้ําพุแหงโชคลาภ - วัดพระเขี้ยวแกว - ชอปปงถนนออชาด
- กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)

วันแรก
13.45 น.

14.45 น.

วันที่สอง
07.00 น.
เชา

กลางวัน

กรุงเทพ - หาดใหญ
พรอมกันที่ชานชาลาที่ 4 สถานีรถไฟหัวลําโพงเจาหนาที่บริษัทรอตอนรับ
เตรียมความพรอมสูขบวนรถไฟขบวนใหมของการรถไฟแหงประเทศไทย
ขบวนรถไฟดวนพิเศษขบวนที่ 31 ชั้นสองตูนอนปรับอากาศ
รถไฟออกเดินทางสูช ุมทางหาดใหญ เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัย ชมวิว
ทิวทัศนสองขางทาง ระหวางทางเชิญทานเลือกซื้อเลือกทานอาหารขึ้นชื่อ
ตามสถานีตางๆ อาทิเชน กวยเตี๋ยวเสนเล็กที่สถานีราชบุรี หรือ ขาวตมกุง กระเพาะปลา ที่สถานีหัวหิน หรือ
อาหารและเครื่องดื่มนานาชนิด
จากตูเสบียง (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
ชวงค่ํา พนักงานการรถไฟจะปูเตียงนุมๆ ใหทานไดพักผอนนอนหลับแสนสบายราตรีสวัสดิ์..............
หาดใหญ - ปนัง เมืองมรดกโลก - วัดเขาเตา
รถไฟเดินทางถึงสถานีชุมทางหาดใหญ จากนั้นนําสัมภาระขึ้นรถตู/บัสปรับอากาศ
บริการอาหารเชา มื้อที่ 1
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูดานสะเดา เพื่อนําทานผานแดน ตรวจเช็คหนังเดินทางเพื่อเดินทางเขาสู
ประเทศมาเลเซีย โดยใชเสนทางผานเมืองเกาไทรบุรีของไทยเรา หรือปจจุบันคือรัฐเคดาห เมืองอูขาวอูน้ําของ
มาเลเซีย ระหวางทางใหทานพักผอน ชมวิวทิวทัศนสองขางทางที่เต็มไปดวยทุงนา ปาไมตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 2
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บาย

เย็น
ที่พัก
วันที่สาม
เชา

กลางวัน

เย็น

นําทานขามสะพานปนัง ซึ่งมีความยาว 13.5 กม. ขามทะเลจากฝงแผนดินใหญสูเกาะปนัง ถึงเกาะปนังผานชม
อาคารบานเรือนชาวปนัง ซึ่งสรางตามแบบสถาปตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งเหมือนอาคารของชาวภูเก็ต นํา
ทานเที่ยวชม วัดเขาเตา ซึ่งมีเจาแมกวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดียหมื่นพระ ที่ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคย
เสด็จประพาส เมื่อหลายรอยปกอนและพระองคไดทรงพระราชทานเงินสวนพระองคใหกับวัด เดิมทีน้ันวัดได
สรางองคเจดียแบบจีนทั้งองค มีเจ็ดชั้น ทางวัดไดซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค จึงไดแกไขใหชั้นที่สาม
ถึงชั้นที่หา เปนสถาปตยกรรมแบบไทย มาตราบเทาทุกวันนี้ บนวัดเขาเตา เราสามารถชมทิวทัศนของเมือง
ปนังเมืองทาใหญในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครอง
จากนั้นเที่ยวชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยที่เกาแกในเมืองปนัง สรางเมื่อ พ.ศ. 2388 เปนวัดไทยที่มีพระพุทธ
ไสยาสน ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหลอหลวงปูทวดอยูดานในโบสถ ชม วัดพมาดามิการาม ซึ่งกอสราง
ตามสถาปตยกรรมแบบพมา ดานในมีพระพุทธรูปหินออน และเจดียแบบพมาที่งดงาม
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 3
NEO+ HOTEL PENANG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
สตรีทอารตเมืองปนัง - ปอมปนควอนอริส - วัดไทย - วัดพมา - ปนัง - คาเมรอนไฮแลนด
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม มื้อที่ 4
นําทานสูยานเกาแกของปนัง เที่ยวชม PENANG STREET ART ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเดินชมอาคารชิ
โนโปรตุกีสอันเกาแก สนุกสนานกับการถายภาพที่ศิลปนชื่อดัง นายเออรเนสต ซาคาเรวิก (Ernest
Zacharevic) ศิลปนชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางดานศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ไดคิด
วาดภาพอันสะทอนวิถีชีวิต ความเปนอยู วัฒนธรรมของชาวปนังไวตามอาคารอันเกาแกตางๆ เพื่อใหอาคาร
เหลานี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากนั้นนําทานชม ปอมปนควอโนริส ที่ อังกฤษสรางขึ้นไวตอสูกับสยาม
ประเทศในสมัยกอนที่ตั้งอยูบริเวณริมทะเลปนัง ผานชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสรางอยางสวยงามดวย
สถาปตยกรรมแบบอังกฤษ หอนาฬิกาที่โดดเดนที่เปนเอกลักษณตั้งตระหงานอยูใกลชายทะเล ไดเวลาอัน
สมควรนําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 5
นําทานเที่ยวชมวัดถ้ําเปรัค นมัสการพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ พระสังขจาย เทวรูปเทพเจาจีนตางๆ ชมและ
ถายรูปกับจิตรกรรมฝาผนังในถ้ําอันสวยงาม โดยเฉาะรูปวาดเจาแมกวนอิมองคใหญที่งดงามที่อยูที่เสาหินกลาง
ถ้ําจากนั้นนําทานเดินทางตอสู คาเมรอนไฮแลนด สถานที่พักตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโดงดังใน
อดีตปจจุบันทําเปนสถานที่พักตากอากาศสําหรับนักทองเที่ยวทั่วไปไดชื่นชมธรรมชาติ ระหวางทางสูคาเมรอน
ชมไรพืชผักอันเขียวขจี นําทานเที่ยวชม ฟารมสตอเบอรรี่ ผลไมเมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมากชมคาเม
รอน อิสระใหทานถายรูปและเลือกชมเลือกซื้อสินคา ผลิตภัณฑตางๆ จากสตอเบอรรี่ตามอัธยาศัย จากนั้นนํา
ทานเที่ยวชมฟารมผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเปนจํานวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายใน
ฟารม พรอมเลือกซื้อน้ําผึ้ง และผลิตภัณฑชนิดตางๆ จากผึ้งซึ่งเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกายติดไมติดมือ
กลับบาน
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อ 6 แบบสุกี้หมอไฟ ชาบู ชาบู
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ที่พัก

HERITAGE HOTEL CAMERON ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา

วันที่สี่
เชา

คาเมรอนไฮแลนด - เก็นติ้งฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม มื้อที่ 7
นําทานเดินทางลงจากคาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเชา เที่ยวชม ไรชา
บารัต ไรชาศรีลังกาขนาดใหญ ซึ่งมองดูคลายผืนสักหลาดขนาดยักษ ซึ่งเปนชาที่นํามาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อ
สมัยที่อังกฤษเขาปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเปนชาสายพันธุดีที่สุดอีกดวย อิสระใหทานถายรูป เลือกชิมชาชัก
(TEH TARIK) เครื่องดื่มยอดฮิตยามเชาของคนมาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเปนของฝากใหกับคนทางบาน ระหวาง
ทางลงจากเขานําทานเที่ยวชมและถายรูป น้ําตกอีสกันดา น้ําตกอีกแหงบนเทือกเขาคาเมรอนที่มีน้ําไหลตลอด
ทั้งป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 8
จากนั้นนําทานเดินทางตอสูเก็นติ้งไฮแลนด เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา AWANA SKY WAY นําทานนั่ง
กระเชาขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง (กระเชา 1 กระเชานั่งไดไมเกิน 10 ทาน ควรเตรียมกระเปาใสเสื้อผาใบเล็กสําหรับ
พักคางคืนบนเก็นติ้ง 1 คืน)
FIRST WORLD HOTEL GENTING ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
(กรณีที่ไมไดหองพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดหองพักที่กัวลาลัมเปอรแทน)
เชิญทานอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการชอปปงสินคานานาชนิดที่
FIRST WORLD PLAZA และชอปปงมอลลที่เพิ่งเปดใหมลาสุด SKY AVENUE แหลงรวมรานคาแบรนดเนมชื่อ
ดังหลายๆ รานจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเลนตางๆ ในบริเวณสวนสนุกในรม (ไมรวม
คาบัตรสวนสนุก) หรือจะเขาคาสิโนเสี่ยงโชค (เปด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน
ไฮโล แบล็คแจ็ค *** คาสิโนสงวนสิทธิ์สําหรับผูที่มีอายุมากกวา 21 ปขึ้นไปเทานั้น สุภาพบุรุษ ตองสวมเสื้อคอ
ปก รองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ *** (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย)
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ทานจะมีแค 2 เตียงตอหอง หากไมสะดวกพัก 3 ทาน สามารถ
ซื้อหองพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได คาพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มทานละ 1,000 บาท)

กลางวัน

ที่พัก

วันที่หา
เชา

เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มะละกา - ยะโฮรบารู
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม มื้อที่ 9
นําทานลงจากเก็นติ้งไฮแลนด ระหวางทางนําทานเลือกซื้อสินคา OTOP ชื่อดังจากมาเลเซีย ณ รานสินคา OTOP
อาทิเชน เครื่องตุนยาจีน บะกุดเต / ขนมเปยะ / ปูแผน / ไกแผน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ยาทาประคบแกปวดเมื่อย
ปวดตามขอ ที่ใครๆ มาซื้อแลวเปนตองฝากซื้อซ้ําอีกหลายรอบ
นําทานเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิ่งใหญพระราชวังของ
ประมุขแหงประเทศ อีสตานา ไนการา นําทานถายรูปยาน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช
ชมความงดงามของอาคารตางๆ ที่ตั้งอยูบริเวณโดยรอบ อาทิเชน อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปจจุบัน
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กลางวัน

เย็น
22.00 น.
ที่พัก
วันที่หก
เชา

เปนที่ทําการของศาลสูง นับเปนอาคารที่สวยที่สุดแหงหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นําทานผานชม
หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนําทานถายรูปและชมวิว ตึกแฝดปโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได
สวยงามที่สุด
นําทานเลือกซื้อช็อคโกแลตแทๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเปนสินคา
ของฝากชื่อดังอีกอยางของมาเลเซียที่นักทองเที่ยวตางหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนํากลับไปฝากคนที่ทานรัก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 10
นําทานเที่ยวชม เมืองแหงอนาคต ปุตราจายา เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ ไดอยาง
สวยสดงดงาม ที่สําคัญยังเมืองที่ใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาดเปนอันดับ 1 อีกดวย นําทานชม
และถายรูปทําเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจําเมือง ที่สรางจากหินออนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญซึ่งตั้งอยูบริเวณ
ริมทะเลสาบ
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสูเมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเกาที่เต็มไปดวยเรื่องราวของประวัติศาสตร
ชมความงดงามที่ผสมสานศิลปวัฒนธรรมตางๆ ไวไดอยางลงตัว ณ ยานอาณาจักรแดง (DUTCH SQUARE)
จากนั้นนําทานเดินขึ้นเขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศนของเมืองและชองแคบมะละกา พรอมชมโบสถเซนต
ปอลลอันเกาแก และสักการะทานนักบุญเซนตฟรานซิส ซาเวียร อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมปอมปน
A FAMOSA ปอมปนที่โปรตุเกสสรางขึ้นปองกันเมืองเมื่อตอนเขายึดครองมะละกา
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารทองถิ่น มื้อที่ 11
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางตอสู รัฐยะโฮรบารู รัฐที่อยูปลายแหลมมลายู ที่เขตแดนติดกับประเทศสิงคโปร
เดินทางถึงรัฐยะโฮร
NEW YORK HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเทา
ยะโฮรบารู - สิงคโปร - เมอรไลออน - น้ําพุแหงโชคลาภ - วัดพระเขี้ยวแกว - ชอปปงถนนออชาด บินกลับกรุงเทพ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของทางโรงแรม มื้อที่ 12
นําทานเดินทางสูดานยะโฮรบารู เพื่อเดินทางสูประเทศสิงคโปร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองของทั้งสอง
ประเทศ นําทานเดินทางสู MERLION PARK บริเวณอาวมารีนา ใหทานถายรูปคูกับ เมอรไลออน สัญลักษณ
ของการทองเที่ยวสิงคโปร ตึกเอสพลานาด หรือตึกทุเรียน ที่มีเอกลักษณสวยงามแปลกตา ตึกมารีนาเบยแซนด
อาคารโรงแรมและ ชอปปงเซ็นเตอร ที่ยิ่งใหญงดงาม
OPTION1:
เลือกซื้อเพิ่ม สวนสนุกยูนิเวอรแซล คาเขาผูใหญทานละ 1,800 บาท/เด็ก 1,300 บาท (รวมรถรับสง)
OPTION2:
เลือกซื้อเพิ่มการเดนบายเดอะเบย คาเขาชม Flower Dome และ Cloud Forest 950 บาท(รวมรถรับสง)
จากนั้นนําทานเดินทางสูยานไชนาทาวน เลือกชมและซื้อสินคาที่ราน DUTY FREE ที่มีสินคาราคาถูกมากมาย
หลากหลายชนิด อาทิเชน น้ําหอม นาฬิกา ของที่ระลึก และขนมนานาชนิด
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22.20 น.
23.45 น.

เที่ยวชม วัดพระเขี้ยวแกว (BUDDHA TOOTH RELIC TEMPLE) วัดที่สรางดวยทุนกวา 35 ลานเหรียญ
สิงคโปร โดยสรางตามแบบสถาปตยกรรมสมัยราชวงศถัง มีทั้งหมด 4 ชั้น แบงเปนโซนตางๆ พิพิธภัณฑที่
เกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยจุดนาสนใจอยูที่ชั้น ซึ่งเปนที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสวนพระทนต (ฟน) ของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
นําทานเดินทางสูยาน BUGIS เพื่อชมวัดจีนอันเกาแกของประเทศสิงคโปร ซึ่งเปนที่ประดิษฐานองคเจาแม
กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เปนที่เคารพบูชาของชาวจีนในสิงคโปร
นําทานเดินทางสู ซันเทคซิตี้ (SUNTEC CITY) กลุมอาคารที่ออกแบบตามหลักฮวงจุยประหนึ่ง อุงมือที่มีนิ้ว 5
นิ้วเรียงรายอยู มี น้ําพุแหงความมั่งคั่ง (FOUNTAIN OF WEALTH)น้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก อยูตรงกลางอุงมือ
พอดี และแทนที่น้ํานั้นจะพุงขึ้นเหมือนๆกับน้ําพุที่อื่นแตที่นี่กลับทําใหไหลลงสูจุดกึ่งกลางในความเชื่อที่วเหมือน
เงินทองไหลมาอยูในอุงมือนั่นเองโดยมีความเชื่อกันวาใครที่ไดสัมผัสน้ําพุแหงนี้จะโชคดีและร่ํารวยตลอดป
จากนั้นนําทานเดินทางสูยานชอปปงที่ใหญที่สุดและมีชื่อเสียงระดับโลกของสิงคโปร นั่นคือ ถนนออชารด ที่
สองขางทางเรียงรายไปดวยหางสรรพสินคานอยใหญมากมาย ไมวาจะเปน CENTRAL ORCHARD, CENTER
PIONT, 313 SOMERSET, PARAGON และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีสินคาแบรนดเนมชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลก รุน
ใหมลาสุดนํามาวางขายเหลานี้ อิสระชอปปงตามอัธยาศัย (อิสระอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจากประเทศสิงคโปร โดยสายการบิน SCOOT AIR หรือ LOW COST AIRLINES ระดับเดียวกัน
เที่ยวบินที่ TZ292 เพื่อกลับสูประเทศไทย
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ
** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมเพื่อสอดคลองกับสถานการณ สภาพ
อากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศทีเ่ ดินทาง ทั้งนี้บริษทั จะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเทีย่ วสวน
ใหญเปนสําคัญ** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีจํานวนผูเดินทาง 18 ทานขึน้ ไป ถาผูเดินทางไมครบตามจํานวน
ดังกลาว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือปรับขนาดพาหนะที่ใหบริการ
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ
หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลา
การเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอกั ษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับ
ทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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ผูใหญ
ผูใหญ 1 เด็ก 1
ผูใหญ 2 เด็ก 1
ผูใหญ 2 เด็ก 1
พักหองละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไมมีเตียง
2 ทาน (อายุต่ํากวา 12 ป) (อายุต่ํากวา 12 ป) (อายุต่ํากวา 12 ป)
5-10 ก.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
12-17 ก.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
19-24 ก.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
3-8 ต.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
10-15 ต.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
17-22 ต.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
18-23 ต.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
7-12 พ.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
14-19 พ.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
21-26 พ.ย. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
5-10 ธ.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
6-11 ธ.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
20-25 ธ.ค. 60
12,900
12,900
12,900
11,900
28ธ.ค. 60-2 ม.ค.61
13,900
13,900
13,900
12,900
29ธ.ค. 60-3 ม.ค.61
13,900
13,900
13,900
12,900
*ยกเวนบนเก็นติ้งไมมีเตียงเสริม กรณีเปดหองอีก 1 หอง เพิ่ม ทานละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไมเกิน 2 ปบริบรู ณ) 4,000 บาท ***
** คาบริการขางตนทานตองชําระเพิ่มคาทิป ทานละ 500 บาท **
อัตราคาบริการนี้รวม
• คาตั๋วรถไฟตูนอนปรับอากาศ ชั้น 2 เตียงบน (หากทานมีความประสงคใชเตียงลางเพิ่มทานละ 150 บาท)
• คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดพรอมภาษีสนามบิน เสนทาง สิงคโปร - กรุงเทพฯ
• คาระวางน้ําหนักกระเปาสัมภาระโหลดใตทองเครื่องทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเงื่อนไขสายการบิน
• คารถตูหรือรถบัสปรับอากาศ รับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
• คาโรงแรมที่พกั 2 - 3 ทาน/หอง ระดับ 3 ดาว ตามมาตรฐานประเทศมาเลเซีย
• คาเขาชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
• คาอาหารรวม 12 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จัดเลี้ยงในแตละมื้อเปนอาหารทองถิ่น หากทานชอบทาน
อาหารชนิดใดเปนพิเศษ หรือมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบติดตัวไปดวย)
• คามัคคุเทศกนาํ เที่ยวตามรายการ

อัตราคาบริการ ตอทาน
งดแถมกระเปา
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พักเดี่ยว
จายเพิ่ม
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

• คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม (ไมครอบคลุม
เรื่องสุขภาพ และปวยไขทกุ กรณี) ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกัน การเคลมประกันทุก
กรณี ตองมีใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
**ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทได**
เบี้ยประกันเริ่มตน 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มตน 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มตน 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประกันเริ่มตน 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
อัตราคาบริการนี้ไมรวม
• คาใชจายในการทําหนังสือเดินทาง
• คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เชน คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงใน
รายการ / คาโทรศัพท / คาโทรศัพททางไกล / คาอินเตอรเน็ต / คาซักซีด / มินิบาร
• คาระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
• คารถไฟเตียงลางเพิ่ม 150 บาท
• คาพนักงานยกกระเปา
• คาทิป ทานละ 500 บาท
• คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จา ย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตองเพื่อนําไปหักคาใชจาย
การจองและชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 8,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือ
เดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 21 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา
25 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระ
เงินคามัดจําหรือชําระไมครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใดผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิก
การเดินทาง) นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ ถือเปนวันหยุดทําการของทาง
บริษัท
ระเบียบการและขอตกลงการสํารองที่นั่ง
1. กรณีทานไมสามารถเดินทางไปกับคณะทัวรไมวาดวยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจงใหทางบริษัท ฯ ทราบ
ลวงหนาอยางนอย 30 วันทําการกอนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเปนตองเก็บคาใชจายในสวนที่ทานมัดจํา
ไวตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหวาง 15 - 29 วันทําการ สงวนสิทธิ์ไมมีการคืนมัดจํา
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บคาใชจายทั้งหมด
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS160817

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 7 of 8

2. เมื่อทานสํารองที่นั่งในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุณาแจงใหพนักงานขายทัวรทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันทําการกอนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
2. เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จหากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 18 ทาน โดยจะแจงให
นักทองเที่ยวทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอน
การเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซา
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความ
สูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เปนตน
5. เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัท
ฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
6. กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดเพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชนตลอดจน
ความปลอดภัยของคณะผูเดินทางเปนสําคัญ
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ทานถูกปฏิเสธเขาเมือง โดยดานตรวจคนเขาเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกลาวขางตนและไมรับผิดชอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้น
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เชน การนัดหยุดงาน การลาชาของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณี
ที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่แรงงานไทยและตางประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไมคืนคาบริการทั้งหมด
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