*************************************************************************************************************

ชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก TOURING CHEER MOTOGP 2018
@ สนาม SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT, MALAYSIA
ปุตราจายา ศูนย์ราชการที่มคี วามทันสมัยและก้าวหน้าอย่างสมบูรณ์ที่สดุ ภายในศตวรรษที่ 21
กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง
กําหนดการเดินทางวันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2561

วันแรก ของการเดินทาง ( 2 พ.ย. 2561 )
05.00 น.
****

เที่ยง
****

หาดใหญ่ – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร์

( - / เทีย่ ง / เย็น )

คณะพร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ บริ ษทั ซันนี่ทวั ร์ จํากัด ( ผูเ้ ดินทางควรมาตามกําหนดการนัดหมาย )
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะพร้อมรถบัสไทยปรับอากาศ นําคณะออกเดินทางสู่ด่านสะเดา
ถึงด่ านตรวจคนเข้ าเมืองสะเดา ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง ทําการเปลี่ยนเป็ น รถบัสมาเลเซี ยปรับอากาศ
พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ จากนั้นทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากร
ของมาเลเซี ยที่ ด่านบูกิตคายูอีต้ ัม จากนั้นนําคณะเดิ นทางสู่ กวั ลาลัมเปอร์ ผ่านจังโหลน จิ ตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี
บัตเตอร์เวิร์ธ ... ( เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง )
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 1 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
ถึงเมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya เป็ นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21
นี้ ศูนย์กลางแห่ งความดึ งดูดใจ เปอร์ ดานาปุตรา สํานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ ดานา สถานที่ พาํ นักประจําตําแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา มีโดมสี ชมพู ก่อสร้างด้วยหิ นแกรนิ ตสี กุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงาม
โดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ นเครื่ องประดับความโดดเด่น สะพานปุ ตรา งดงามตรึ งตาสถาปั ตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง
จากนั้นเดินทางสู่กรุ งกัวลาลัมเปอร์

TOURING CHEER MOTOGP 2018 ( Motorcycle Grand Prix ) @ SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT, MALAYSIA

- Sunny Tours Co.,Ltd.

****
คํ่า
****

ถึงกรุ งกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur “Garden City of Lights” เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย “นครที่หอ้ มล้อมด้วย
สวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 2 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Silka Maytowr Hotel Kuala Lumpur หรื อเทียบเท่า

( พักทีก่ วั ลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย )
วันทีส่ อง ( 3 พ.ย. 2561 )
สนามเซปัง เซอร์ กติ – ชมการแข่ งขันมอเตอร์ ไซค์ชิงแชมป์ โลก

( เช้ า / - / เย็น )

เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( มือ้ ที่ 3 )
****
นําคณะเดินทางสู่สนามเซปัง เซอร์กิต
11.35 – 12.15 น. ร่ วมชมการแข่งขัน Moto3 QUALIFYING
12.30 – 13.15 น. ร่ วมชมการแข่งขัน Moto2 QUALIFYING
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ( ไม่ รวมในรายการ )
13.30 – 14.00 น. ร่ วมชมการแข่งขัน MotoGP FREE PRACTICE
14.10 – 14.25 น. ร่ วมชมการแข่งขัน MotoGP QUALIFYING NR.1
14.35 – 14.50 น. ร่ วมชมการแข่งขัน MotoGP QUALIFYING NR.2
16.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย จากนั้นเดินทางต่อ ...
คํ่า
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 4 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
****
นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Silka Maytowr Hotel Kuala Lumpur หรื อเทียบเท่า

( พักทีก่ วั ลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย )
วันทีส่ าม ( 4 พ.ย. 2561 )
สนามเซปัง เซอร์ กติ – ชมการแข่ งขันมอเตอร์ ไซค์ชิงแชมป์ โลก
เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( มือ้ ที่ 5 )
****
นําคณะเดินทางสู่สนามเซปัง เซอร์กิต
09.40 – 10.00 น. ร่ วมชมการแข่งขัน MotoGP WARM UP
11.00 น. ร่ วมชมการแข่งขัน Moto3 RACE
12.20 น. ร่ วมชมการแข่งขัน Moto2 RACE
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันอิสระ ( ไม่ รวมในรายการ )
14.00 น. ร่ วมชมการแข่งขัน MotoGP RACE
อิสระเลือกซื้ อของที่ระลึก จากแบรนด์ดงั มากมาย หมวกกันน๊อก ถุงมือ รองเท้า เสื้ อ สติ๊กเกอร์ ฯลฯ
16.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย
คํ่า
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 6 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
****
นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Silka Maytowr Hotel Kuala Lumpur หรื อเทียบเท่า

( พักทีก่ วั ลาลัมเปอร์ , มาเลเซีย )
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( เช้ า / - / เย็น )

วันทีส่ ี่ ( 5 พ.ย. 2561 )
เช้า
****

เที่ยง
****
****
****
19.30 น.

กัวลาลัมเปอร์ – ดิวตีฟรี จังโหลน – หาดใหญ่

( เช้ า / เทีย่ ง / - )

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( มือ้ ที่ 7 )
CHECK-OUT จากโรงแรม นําคณะชมพระราชวังแห่ งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์
นําคณะชมจัตุรัสเมอร์ เดก้ า Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุ งกัวลาลัมเปอร์ เสาธง ที่มีความสู งที่สุดในโลก 100 เมตร
ความงดงามของสถาปั ตยกรรม อาคารสุ ลต่ านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ผ่านชมทัศนี ยภาพของ
เมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหิ นอ่อน สถานี รถไฟเก่าแก่ KL Tower ความสู ง 421 เมตร นําคณะถ่ายรู ปกับตึกแฝดหรื อ
ตึกปิ โตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร แวะร้านช็อกโกแลต จากนั้นนําคณะเดินทางสู่จงั โหลน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มือ้ ที่ 8 ) จากนั้นเดินทางต่อ....
ถึงด่ านบูกติ คายูอตี ้มั ผ่านทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง
แวะดิวตี้ฟรี จังโหลน ให้ท่านซื้ อของฝาก เหล้า - บุหรี่ - เครื่ องสําอาง ขนมต่างๆ จากนั้นเดินทางลับสู่ด่านสะเดา
ถึงด่ านตรวจคนเข้ าเมืองสะเดา ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อ ...
ถึงหาดใหญ่ ***โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับที่ดี ***
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อยูท่ ี่เหตุผลปัญหาที่ไม่คาดคิดและเวลา )
“ ทุกแห่งใช้เวลาท้องถิ่นเวลามาเลเซี ย เร็ วกว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมง ”

อัตราค่าบริการ จํานวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่าที่ตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

อัตราค่าบริการทัวร์

พักคู่ท่านละ

ท่ านที่ 3 ของห้ อง
มีเตียงเสริม

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่ ท่ านละ

โดยรถบัส ขั้นตา่ ผู้ใหญ่ 26 ท่ าน

8,800.-

7,900.-

2,500.-

- เด็ก อายุต่าํ กว่า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

ฟรี ไม่คิดค่าบริ การ
พักกับผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียงเสริ ม
พักกับผูใ้ หญ่ มีเตียงเสริ ม

คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใ้ หญ่
คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใ้ หญ่

รายการทัวร์ ( รวม )
 รถบัสไทยปรับอากาศ ( รับคณะที่หาดใหญ่ – ส่ งคณะที่ด่านสะเดา จ.สงขลา )
 รถบัสมาเลเซี ยปรับอากาศ พร้อมพนักงานมัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์ไทย คอยให้บริ การ ( นัง่ ได้ 42 ท่าน / คัน )
( รับคณะที่ด่านสะเดา – ส่ งคณะที่หาดใหญ่ )
 ค่าที่พกั โรงแรม 3 คืน พักที่กวั ลาลัมเปอร์ ( พักห้องละ 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง )
 ค่าอาหาร 8 มื้อ (อาหารมาตรฐานทัวร์ )
 ค่าตัว๋ เข้าชมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์ โลก ( ตัว๋ Main Grandstand )
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ค่านํ้าดื่ม วันละ 1 ขวด / ท่าน
ค่าธรรมเนียมด่านต่างๆ
หมวกซันนี่ทวั ร์ ท่านละ 1 ใบ
ค่าประกันการเดินทาง ( วงเงิน 1 ล้านบาท / ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท เริ่ มคุม้ ครองจาก หาดใหญ่ – จบที่หาดใหญ่ )

รายการทัวร์ ( มิได้ รวม )






ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือรายการ ที่ท่านเรี ยกสัง่ เอง รวมทั้งค่าเปิ ดขวด เหล้า ไวน์ ต่างๆ
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก
ค่าหนังสื อเดินทาง (จะต้องเหลืออายุการใช้งานไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง/ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบและเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)
ค่าทิปพนักงาน มัคคุเทศก์, หัวหน้าทัวร์ไทย และพนักงานขับรถ

เงือ่ นไข
 เมื่อตกลงเมื่อตกลงลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ ง) และออกเดินทาง
แล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงินได้ (เป็ นการเหมาจ่ายให้กบั ที่ต่างๆ ไปแล้ว )
 ราคาที่เสนอ / คัน ถ้าจํานวนผูเ้ ดินทางเพิ่มขึ้น ราคาทัวร์จะลดลง

 โดยรถบัส ขั้นต่าผู้ใหญ่ 26 ท่าน

หมายเหตุ
-

-

-

ที่พกั ส่ วนใหญ่จะถูกจองและมัดจําไว้ล่วงหน้า ดังนั้นถ้าโรงแรมตามที่ระบุในรายการห้องพักเต็ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
เปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ใหม่ตามความเหมาะสม
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้าหรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้
แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ ทางบริ ษทั ฯ ต้องติ ดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทําการชําระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทาง
ของคณะจะเกิ ดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง หรื อลดจํานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาํ การยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
เนื่ องจากการท่องเที่ ยวนี้ เป็ นการชําระค่ าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่ านไม่สามารถที่ จะเรี ยกร้ องเงิ นคื นในกรณี ที่ท่านลดจํานวนผู ้
เดินทาง หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้ คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบิ นในปั จจุ บนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบิ นหรื อ
โรงแรมปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
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กรณี เกิ ดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิ น
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ
หรื อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์
ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่าที่กาํ หนดแล้ว
ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดิ นทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่ จะแจ้งให้ผเู ้ ดิ นทางทราบล่วงหน้าก่อนเดิ นทาง 7 วัน
เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไปได้
หากห้อ งพักที่ ได้จดั ให้ท่า นไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณ าแจ้งเจ้าหน้าที่ ประจํารถ หรื อเจ้า หน้าที่ ที่ ดูแลคณะทันที หากแจ้ง
หลังจากใช้บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่ านพึ งพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคื นเงิ นให้ท่านได้
ทุกกรณี

กรุณาโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขา โรบินสัน หาดใหญ่
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ เลขที่ 865 – 233825 – 5 บัญชี ออมทรัพย์

เงือ่ นไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละ
โรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น โรงแรมถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้
ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยู่กบั กฎของแต่ละโรงแรม

เงือ่ นไขการจอง
* วางเงินมัดจํา 50% ในวันทําการจอง
* พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย

* แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
*ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน

เอกสารในการเดินทาง
* หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
* สําหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทําวีซ่าหรื อไม่
( ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง )
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