เมดาน – บาราสตากี้ –
ปาราพัท – เกาะซาโมซีร์ 5 วัน
พัก TAMAN SIMALEM RESORT ระดับ 5 ดาว

วันแรก
กรุงเทพฯ – เมดาน (อิ นโดนี เซีย)
มัสยิ ดรายา อัลมาชุน - พระราชวังไมมุน - บ้านคหบดี จงอาฟี่ - เมอร์เดกา สแควร์
05.00 คณะพร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 2 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเชีย
08.15
10.10

เที่ยง
บ่าย

เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรือ่ งสัมภาระต่างๆ ก่อนการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ QZ 155
เดินทางถึงสนามบินกัวลานามู เมืองเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย
ั ่ านทิศเหนือของเกาะสุมาตรา และเป็นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับที่
เป็นเมืองหลวงทีต่ งั ้ อยูบ่ ริเวณชายฝงด้
3 ของประเทศอินโดนีเซีย รองจากจาการ์ตา สุราบายา และยังเป็นเมืองขนาดใหญ่ทอ่ี ยูน่ อกเกาะชวา
ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมของเมดานย้ายถิน่ ฐานมาจากคาบสมุทรมลายู ประเทศมาเลเซียปจั จุบนั
เมดานเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านแห่งอาเจะฮ์ มีการพัฒนาจนเจริญรุง่ เรืองอย่างมาก
และในรัชสมัยปีทส่ี องของสุลต่าน Deli (ระหว่าง 1669-1698) เมดานเกิดมีสงครามขึน้
และมีการสูร้ บกับกองทหารม้าจากอาเจะฮ์ จนทาให้เมดานขาดการเหลียวแลจากอาเจะฮ์
ไม่มกี ารพัฒนาเท่าทีค่ วร จนถึงปี ค.ศ. 1860 มีการเข้ามาของชาวดัตช์ มีการริเริม่ เพาะปลูกยาสูบ
จนทาให้เมดานเป็นเมืองสาคัญทางด้านเศรษฐกิจในภูมภิ าค ในปี ค.ศ. 1918
เมดานได้กลายเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของจังหวัดสุมาตราเหนือ เมดานแรกเริม่ นัน้ เรียกว่า
กัมปงเมดาน (หมูบ่ า้ นเมดาน) ก่อตัง้ โดย Guru Patimpus ในปี ค.ศ. 1590
พืน้ ทีด่ งั ้ เดิมของเมดานเป็นพืน้ ทีบ่ ริเวณแม่น้ าเดหลี (Deli River) และแม่น้าบาบูรา (Babura River)
มาบรรจบกัน พ่อค้าชาวอาหรับในช่วงต้นศตวรรษที่ 16
มีการบันทึกว่าชื่อเมืองเมดานมีทม่ี าจากมะดีนะฮ์ ซึง่ เป็ นชื่อเมืองศักดิ ์สิทธิ ์ในภาคตะวันตกของซาอุดอี าระเบี
ย
บางทีก่ ร็ ะบุว่าชื่อของเมดานทีจ่ ริงแล้วมาจากคาในภาษาฮินดีของอินเ
ดียทีว่ ่า "Maidan" แปลว่า "พืน้ ดิน" หรือ "ทีด่ นิ "
หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่รา้ นอาหาร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
จากนัน้ นาท่านผ่านชม Masjid Raya Al-Mashun
มัสยิดประจาเมืองทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ของเมดาน
ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลันดา ใช้หนิ อ่อนจากอิตาลีและเยอรมนี
และกระจกสีจากจีน
ด้านในอาคารมีการประดับด้วยภาพเขียนลวดลายดอกไม้ และพรรณพฤกษา
ทาให้เป็ นมัสยิดทีม่ คี วามงดงามทีส่ ุดในจังหวัดสุมาตราเหนือ
และปจั จุบนั ยังคงใช้เป็ นสถานทีป่ ระกอบศาสนกิจอยู่ แล้วนาชม พระราชวังไมมูน (Istana Mai Moon)
พระราชวังเก่าแก่อายุนบั ร้อยปี สร้างขึน้ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2431 (ค.ศ. 1888) โดยท่านสุลต่านไมมูน
อัล รัสยิด (Sultan Maimoon Al Rasyid)
แห่งเดหลี
มีความงดงามโดดเด่นด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะมาเลย์ อิสลาม อินเดียแบบโมกุล
ได้รบั การออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตัวอาคารเป็นเรือน 2 ชัน้ แบ่งเป็ น 3 ปีก ปจั จุบนั

คา่

เปิดให้ชมเฉพาะห้องโถงทีป่ ระดิษฐานพระราชบัลลังก์สเี หลืองทอง ซึง่ ใช้ในพระราชพิธรี าชาภิเษก
(บางส่วนของพระราชวังไมมูน ยังคงใช้เป็นทีพ่ านักของ เชือ้ พระวงศ์ของสุลต่านแห่งเดหลี) จากนัน้ นาท่านสู่
ร้านผ้าบาติ ก สินค้าพืน้ เมืองขึน้ ชื่อของอินโดนีเซีย อิสระให้ท่านเลือกซือ้ ทัง้ ผ้าโสร่งสาหรับสุภาพบุรษุ
และผ้าถุงหรือชุดสาหรับสุภาพสตรี คุณภาพดีเป็นของฝากของทีร่ ะลึก จากนัน้ ชม บ้านท่ านจงอาฟี่ (Tjong
A Fie Mansion) บ้านคหบดีชาวจีน เกิดในปี ค.ศ. 1860 ทีป่ ระเทศจีน
จากนัน้ ได้อพยพมาตัง้ ถิน่ ฐานเริม่ ต้นชีวติ ใหม่โดยมาเป็ นแรงงานชาวจีนในสุมาตรา
และได้แต่งงานและมีภรรยาถึง 3 คน มีลกู ชายและลูกสาวรวมกัน 7 คน
ในช่วงทีอ่ งค์สุลต่านเดหลีปกครองอยู่
ด้วยความขยันและความซื่อสัตย์จนเป็นทีไ่ ว้วางใ
จจากรัฐบาลฮอลันดาในสมัยนัน้
จึงได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นนายกเทศมนตรีมอบห
มายให้ดแู ลชาวเมืองเมดาน
ท่านจงอาฟี่ถอื เป็ นมหาเศรษฐีอนั ดับต้นๆ
ของอินโดนีเซียเลยก็ว่าได้
เนื่องจากตัวบ้านนัน้ มีพน้ื ทีข่ นาดใหญ่ มีทงั ้ หมด
2 ชัน้ เมือ่ ยืนอยูห่ น้าบ้านมองขึน้ ไปด้านบน
จะเห็นซุม้ หน้าต่างทีอ่ อกแบบโดยการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะจีน มาเลย์ อินโดนีเซีย
และตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกัน เรียกว่าสไตล์ชโิ น-โปรตุกสี
เมือ่ เดินเข้าไปในตัวบ้านจะรูส้ กึ ถึงความเย็นสบายและโอ่ โถง ภายในบ้านแบ่งเป็นห้องต่างๆ
ไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นห้องนอนของท่านกับภรรยา ห้องนอนของลูกๆ ห้องนังเล่
่ น ห้องประชุม
ห้องทางาน ห้องรับประทานอาหาร ห้องรับแขก รวมทัง้ ห้องจัดเลีย้ งทีอ่ ยูด่ า้ นบนชัน้ 2
นอกจากนี้เครือ่ งประดับต่างๆ ภายในบ้าน เช่นโคมระย้านัน้ สังน
่ าเข้าจากต่างประเทศแทบทัง้ สิน้
ท่านจงอาฟี่บริจาคเงินส่วนตัว สร้างมัสยิด โบสถ์คริสต์ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานเลีย้ งเด็กกาพร้า สะพาน
จนทาให้เมืองเมดานมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก ท่านจงอาฟี่เสียชีวติ วันที่
4 กุมภาพันธ์
1921 จากนัน้ ผ่านชมย่านใจกลางเมือง เมอร์เดกา สแควร์ (Merdeka Square)
ผ่านชมตึกที่ทาการไปรษณี ยแ์ บบตะวันตก สมัยทีเ่ ป็นอาณานิคมของดัตช์ ศาลาว่าการเก่าประจาเมือง
บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม POLONIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เมดาน – บาราสตากี้ - โบสถ์ เวลังกานนี - เนิ นเขากุน ดาลิ่ ง - ตลาดผลไม้ โบสถ์เซนต์ฟรานซิ ส กุส - น้าตกซิ ปิโซ ปิ โซ Pearl of Lake Toba “Taman Simalem Resort”
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์พระแม่มารี แอนไน เวลางกานนี
เป็ นโบสถ์คริสต์ทผ่ี สมผสานสถาปตั ยกรรมทัง้ แบบอินเดีย
และแบบตะวันตกเข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว
งดงามไม่แพ้โบสถ์อ่นื ๆ ในโลก
ลักษณะของโบสถ์เป็นรูปทางขึน้ โค้ง 2 ทาง

เที่ยง
บ่าย

คา่

มีความหมายว่าเปรียบเสมือนแขนของพระผูเ้ ป็นเจ้าที่โอบกอดผูท้ ม่ี า
เยือนทุกท่านอย่างอบอุ่น บริเวณชัน้ 2
ด้านในจะเป็นทีส่ าหรับชาวคริสต์มานังสวดมนต์
่
ขอพรจากพระผูเ้ ป็นเ
จ้า และทีผ่ นังยังมีคาสอนแยกเป็นภาษาต่างๆ จากพระผูเ้ ป็นเจ้า
ทัง้ ภาษาอังกฤษ จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย
ไม่มกี ารแบ่งแยกเชือ้ ชาติ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมืองบาราสตากี้ เมืองทีอ่ ยูส่ งู กว่าระดับน้ าทะเล 1400 เมตร
มีอุณหภูมเิ ฉลีย่ 15-20 องศาตลอดทัง้ ปี
ระหว่างทางทีร่ ถเริม่ ไต่ระดับขึน้ สู่ภเู ขาท่านจะได้สมั ผัสกับบรรยากาศแสนเย็นสบายสดชื่น
วิวทิวทัศน์สองข้างทางต้นไม้เขียวขจีอุดมสมบูรณ์ นาท่านเดินทางขึน้ สู่ เนิ นเขากุนดาลิ่ ง (Bukit
Gundaling) เป็นเนินเขาทีม่ ธี รรมชาติสวยงาม ชมทัศนียภาพของภูเขาไฟซิ นาบุง
(รูปร่างคล้ายภูเขาไฟฟูจขิ องประเทศญีป่ นุ่ แต่ทน่ี ่มี ขี นาดเล็กกว่า)
ทีก่ าลังครุกรุน่ ท่ามกลางธรรมชาติอนั สวยงามทีเ่ กิดขึน้ นับล้านปี นอกจากนี้ยงั มีภเู ขาไฟ
ซิ บายัค
ทีส่ วยงาม ตัง้ ตระหง่านให้ท่านมาสัมผัสด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่ามาทีเ่ ดียวแต่ได้เห็นภูเขาไฟถึง 2
ลูกพร้อมกัน มีตานานเล่าขานถึงทีม่ าของชื่อเนินเขานี้
เนื่องจากมีชายชาวดัตซ์ตอ้ งเดินทางกลับประเทศของตน
จึงได้เอ่ยกล่าวคาอาลาภูเขาไฟทัง้ สองลูกบนเนินเขาแห่งนี้ว่า กู๊ดบาย ดาลิง่
เหมือนกับการร่าลาจากคนรักจากนัน้ นาท่านสู่ ตลาดผลไม้สด
ผักสด ดอกไม้ ต้นไม้ เสื้อผ้า
เลือกซือ้ หาผักสดนานาชนิด รวมถึงผลไม้เมืองหนาว อาทิ ส้ม เสาวรส สละอินโด แก้วมังกร ทุเรียนน้า
แครอท มะเขือเทศ มะเขือม่วง ผักกาดม่วง ฯลฯ หรือนังรถม้
่ าชมบริเวณรอบๆ ตลาด
บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
จากนัน้ นาท่านชม โบสถ์เซนต์ฟรานซิ สกุส อาซีซี
เป็นโบสถ์คริสต์ทม่ี กี ารผสมผสานศิลปะแบบตะวันตกกับ
ศิลปะท้องถิน่ เข้าไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว ตัวอาคารเป็นสีแดง
โดยรอบบริเวณอาคาร รวมทัง้ หน้าจัวสามเหลี
่
ย่ มจะมีรปู ต่างๆ
ั้
เกีย่ วกับนักบุญ บนยอดของหน้าจัวจะมี
่ รปู ปนของนั
กบุญ มีปีก
ส่วนหน้าจัวบนอาคารหลั
่
งใหญ่จะมีรปู หัวควาย
เพื่อป้องกันสิง่ ชัวร้
่ ายต่างๆ ตามความเชื่อของชาวบาตัก
จากนัน้ นาท่านชม น้าตกซิ ปิโซปิ โซ ทีเ่ กิดขึน้ จากแม่น้ า
ใต้ดนิ ทีไ่ หลมาจากทีร่ าบสูงคาโร
พุ่งตัวออกมาจากถ้า
ใต้พน้ื ดินข้างริมหน้าผา ไหลบ่าลงสู่เบือ้ งล่างด้วยความสูง 110 เมตร
ถือเป็นน้าตกทีส่ งู ทีส่ ุดในอินโดนีเซีย
และอีกฟากหนึ่งท่านยังสามารถชมความสวยงามของทัศนียภาพของทะเลสาบโทบาจากบนเนินเขาสูงได้อกี
ด้วย นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม TAMAN SIMALEM RESORT
บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร หลังอาหาร เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เมเร็ค – ปาราพัท – เกาะซาโมซีร์ -13 Top - ลองเฮาส์ - จุดชมวิ วทะเลสาบโทบา
05.00 ตื่นแต่เช้ารับความสดชื่น ยิม้ รับวันใหม่ดว้ ยอากาศทีบ่ ริสุทธิ ์ พร้อมชมพระอาทิตย์ขน้ึ บนจุดชมวิว

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

One Tree Top
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อน หรือทากิจกรรมต่างๆ ภายในรีสอร์ท อาทิเช่น กิจกรรมเดินป่า
ขีจ่ กั รยานชมวิวทะเลสาบ
โทบา ชมสวนผักออร์แกนิค ชมไร่ชา–กาแฟ
รวมทัง้ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทีท่ างรีสอร์ทมีไว้บริการ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในรีสอร์ท
จากนัน้ เดินทางสู่ ปี มาตังเปอร์ปา ชมรูมาห์โบโลน หรือ
ลองเฮาส์ เป็นบ้านสไตล์ของชาวเผ่าสิมาลากัน บาตัก
ภายในหมูบ่ า้ นจะมีบา้ นหลังใหญ่และยาวทีส่ ุดตัง้ เด่นเป็ นสง่า
ซึง่ เป็นบ้านของกษัตริยท์ ส่ี ร้างขึน้ เพื่อเป็ นทีอ่ ยู่ของตนเองและภรรยาทัง้ 24 คน สร้างขึน้ จากไม้สกั มีเสา 20
ต้น ประดับหลังคาด้วยสีแดง ขาวและดา ซึง่ เป็นตัวแทนของวิถชี วี ติ ความดี และความชัวร้
่ าย
ระหว่างทางแวะให้ท่านผ่อนคลายอิรยิ าบถทีซ่ ิ มมาจารันจุง ดื่มน้าขิงร้อนๆ
พร้อมกับทานกล้วยทอดรสชาติแสนอร่อยในบรรยากาศธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย
พร้อมชมวิวทะเลสาบโทบา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองปาราพัท เมืองริมทะเลสาบโทบา
นาท่านสู่จดุ ชมวิว Danau Toba จุดยอดนิยมของเมืองปาราพัท ให้ท่านถ่ายรูปเซลฟี่
เช็คอินเฟสบุ๊คตามอัธยาศัย จากนัน้ นาท่านสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือล่องทะเลสาบโทบา สู่เกาะซาโมซีร์
ซึง่ ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากการระเบิดแบบซูเปอร์โวลคาโน่เมือ่ 74,000 ปีทแ่ี ล้ว
ทาให้ลาวาทะลักออกมาอย่างรวดเร็ว และไหลออกจนหมดไปภายในระยะเวลาไม่นาน
ทาให้เปลือกโลกทีอ่ ยูด่ า้ นบนยุบตัวลง เกิดเป็นหลุมขนาดยักษ์
จนกลายเป็ นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟทีม่ เี นื้อทีพ่ อๆ กับจังหวัดกรุงเทพมหานครคือ 1,645 ตร.กม.
ตัวทะเลสาบมีความสูงเหนือระดับน้าทะเล 906 เมตร มีความยาวของทะเลสาบกว่า 100 กม. กว้าง 30 กม.
และมีความลึกทีส่ ุดในโลกถึง 505 เมตร ถือว่าเป็ นทะเลสาบทีม่ ขี นาดใหญ่และงดงามทีส่ ุดในอุษาคเนย์
นอกจากนี้ตรงกลางทะเลสาบยังมีเกาะทีน่ ่ าสนใจชื่อว่า เกาะซาโมซีร์
ั ่ เวลาล่องเรือราว 40 นาที
ซึง่ มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับเกาะภูเก็ต หรือเกาะสิงคโปร์เลยทีเดียว จากฝงใช้
บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม TOBA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่
เกาะซาโมซีร์ – ปาราพัท – เมดาน
เกาะซาโมซีร์ - หมู่บา้ นโตมอค - หมู่บา้ นแอมบาริ ต้า - วัดเจ้าแม่กวนอิ ม
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
นาท่านล่องเรือสู่ หมู่บ้านบาตัคโตมอค นาท่านชมวิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ของชาวเผ่าบาตัคโทบา
ชมบ้านไม้โบราณสไตล์บาตัก บ้านทีม่ หี ลังคาแหลมสูง
ส่วนด้านหลังของบ้านจะยกสูงกว่าหน้าบ้าน
เปรียบว่าลูกหลานจะต้องเจริญรุง่ เรืองกว่าบรรพบุรษุ
ซึง่ ถือเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเกาะแห่งนี้
บ้านเหล่านี้จะปลูกเรียงกันเป็นแถวหลายๆ หลัง

เที่ยง
บ่าย

คา่

บ้านทุกหลังจะมีบนั ไดทางขึน้ ตรงกลาง ชัน้ ใต้ถุนจะไว้เลีย้ งสัตว์ และเก็บพืชผลทางการเกษตร
มีหน้าจัวแหลมแกะสลั
่
กเขียนลายสวยงาม สีทใ่ี ช้เน้น 3 สี คือ สีดา (ความชัวร้
่ าย)
สีขาว (ความดี) และ
สีแดง (วิถชี วี ติ ) ก่อนทีจ่ ะเดินขึน้ บันไดบ้าน ทุกคนจะต้องกล่าวคาว่า “Horas” (โฮราส) เพื่อทาความเคารพ
จากนัน้ ชมสุสานกษัตริ ยโ์ บราณ ของ Raja Sidabutar มีอายุกว่า 200 ปี
เป็ นสุสานของตระกูลราชาจอมขมังเวทย์ทม่ี เี วทมนตร์ศกั ดิ ์สิทธิ ์และเป็ นทีห่ วันเกรงของชาวเกาะซาเมอซี
่
รท์ งั ้
มวล สุสานนี้ตงั ้ อยูบ่ นเนินเล็กๆ มีซมุ้ ประตูทม่ี ลี กั ษณะเฉพาะ โดยแกะสลักเป็ นรูปจิง้ จกอยูบ่ ริเวณซุม้ ประตู
หมายความถึงการปรับตัวเพื่อให้อยูก่ บั สิง่ ต่างๆ รอบตัวได้อย่างดี
จึงกลายเป็นสิง่ ยึดเหนี่ยวของคนในหมูบ่ า้ นโตมอค จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านแอมบาริ ต้า
ซึง่ ในอดีตหมูบ่ า้ นแห่งนี้เป็น เผ่ากิ นคน ชมลานพิพากษาซึง่ ทาจากหิน
ทีซ่ ง่ึ ใช้เป็ นทีป่ ระชุมและตัดสินคดีของหัวหน้าเผ่า คนในหมูบ่ า้ นคนไหนทีท่ าผิดกฏหรือเป็นชนเผ่าศัตรู
จะมีการนาตัวมาทีบ่ ริเวณลานตัดสิน เพื่อให้คณะกรรมการของหมูบ่ า้ นพิพากษาตามความผิดทีไ่ ด้กระทา
เมือ่ ถูกตัดสินว่ากระทาความผิดจะถูกลงโทษด้วยการจับถอดเสือ้ ผ้าออกจนเปลือยเปล่า
เพื่อหมายถึงปราศจากความเป็นมนุษย์
จากนัน้ นาตัวมาวางบนโต๊ะหินตรงกลางลานประหารท่ามกลางแสงแดดทีร่ อ้ นระอุ
เมือ่ สัมผัสกับโต๊ะหินแล้วทาให้ผวิ หนังเหมือนถูกเผาทัง้ เป็น
พร้อมเอามีดกรีดบริเวณท้องทีละครัง้ จนเลือดออกเกือบหมดตัว จากนัน้ นามาตัดหัว
ควักหัวใจและตัดมือทัง้ สองข้างไปแบ่งกัน จากนัน้ เชิญท่านเลือกซือ้ สินค้าพืน้ เมืองและหัตถกรรมท้องถิน่
อาทิ ปฏิทนิ ของชาวบาตักทีท่ าจากไม้ ฯลฯ
ั ่ องปาราพัท
สมควรแก่เวลานาท่านล่องเรือเพื่อเดินทางกลับสู่ฝงเมื
บริ การอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเมดาน (ระยะทาง 176 ก.ม.
ใช้เวลาเดินทาง
4.30 – 5 ชม.) ระหว่างทางนาท่านชม
วัดพระโพธิ สตั ว์กวนอิ ม
ไหว้ขอพรองค์พระโพธิสตั ว์กวนอิมองค์ใหญ่เพื่อความเป็นสิรมิ งคล
พร้อมชม รูปปัน้
12 นักษัตรตามปี เกิ ด
ซึง่ มีขนาดใหญ่กว่าขนาดคนจริง จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองเปอร์มาตัง
เซียนต้ า ให้ท่านแวะเพื่อผ่อนคลายอิรยิ าบถ
พร้อมเลือกชิมและซือ้ หาผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากถัวตั
่ ดและกาแฟนานาชนิด
จากนัน้ ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเมดาน รถจะค่อยๆ
ลดระดับจากบนสันเขาสู่พน้ื ทีร่ าบ ผ่านเมือง
เตบิ ง ติ งกิ
ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิถชี วี ติ ของชาวบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยกันอย่างเรียบง่าย
พร้อมกับสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติทม่ี คี วามอุดมสมบูรณ์ตลอดสองข้างทาง จนเข้าสู่เมืองเมดาน
บริ การอาหารคา่ ณ ห้องอาหาร นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม THE CREW HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เมดาน – กรุงเทพฯ
03.30 นาท่านเดินทางสู่สนามบิน กัวลานามู
05.35 เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ QZ 154

07.30

เดินทางทางถึง สนามบิ นดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ .. พร้อมความประทับใจ
********************************

อัตราค่าบริการ
** ราคานี้เป็ นราคาโปรโมชั ่น **
กาหนดการเดินทาง
26-30 พฤษภาคม 2560
08-12 มิถุนายน 2560
07-11 กรกฎาคม 2560
11-15 สิงหาคม 2560
07-11 กันยายน 2560
21-25 ตุลาคม 2560
25-29 ตุลาคม 2560
09-13 พฤศจิกายน 2560
01-05 ธันวาคม 2560
08-12 ธันวาคม 2560

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2 ท่าน
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

1 เด็ก
2 ผูใ้ หญ่
เด็กไม่มีเตียง
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้ นอยูก่ บั สภาวะอากาศ การเมือง
สายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินเดินทางไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
 ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรกั ษาพยาบาล 5 แสนบาท
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนื อจากในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าทิปสาหรับไกด์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ 500 บาท/ทริป
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ขึ้นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า)
เงื่อนไขการสารองที่นั ่ง
 กรุณาสารองที่นัง่ โดยการชาระมัดจาท่านละ 12,000 บาท
 กรุณาชาระค่าใช้จา่ ยส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของค่าทัวร์
หมายเหตุ
 กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตามถือเป็ นเหตุผล
ซึ่งอยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสยั เช่น การยกเลิก หรือล่าช้า
ของสายการบิน, อุบตั ิเหตุภยั ธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล
หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
ที่เหนื ออานาจควบคุมของบริษัทฯ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีการขึ้ นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้ นค่าน้ ามันของสายการบิน

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และบริษัทฯ
ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด
หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้ น

