มาเลเซีย - สิงคโปร์ 7 วัน 6 คืน
เดินทางโดยรถโค้ช VIP
เก็นติ้งฯ - กัวลาฯ (เมอดิการ์สแควร์,พระราชวังสุลต่าน,ตึกแฝด) - สิงคโปร์(ยูนิเวอแซลสตูดิโอ)
วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD - ยะโฮร์บารู - มะละกา - ปีนัง
ป้อมปราการคอร์นเวลลิส, วัดไทย, วัดพม่า, วัดเขาเต่า - ช้อปปิ้ง Duty Free
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ - ด่านนอก อ.สะเดา สงขลา
วันที่2 ด่านนอกอ.สะเดาจ.สงขลา - มาเลเซีย - นั่งกระเช้าไฟฟ้าSky Wayสู่เก็นติ้งไฮแลนด์(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
วันที่3 เก็นติ้ง - กรุงกัวลาลัมเปอร์ - Sultan Abul Samad Building - พระราชวังแห่งชาติ - Kl Tower - ยะโฮร์บารู
วันที่4
วันที่ 5
วันที่ 6

สิงคโปร์ - เมอร์ไลอ้อน - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ย่านไชน่าทาวน์ - Orchard Road - มาริน่าเบย์แซนด์ หรือเลือกซื้อ
ทัวร์เสริม Universal Studios Singapore (ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800.-/เด็ก 1,500.-)
หอนาฬิกา กังหันแถบ - เดินขึ้นเขา St. Paul Hill - รูปปั้นนักบุญ St Fracis - ป้อม A Famosa
จอร์จทาวน์ - ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์นเวลลิส - State Assembly - City Hall - Town Hall - Court
Building - St. Geores Church - พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี - วัดเขาเต่า - Duty Free - ด่านสะเดา

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
วันแรก
14.00 น.

วันที่สอง
05.00 น.

12.00 น.

กรุงเทพฯ - ด่านนอก อ.สะเดา สงขลา
พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอรับท่านอํานวยความสะดวก พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ VIP
2 ขั้น นําท่านสู่ อ. สะเดา จ. สงขลา ด้วยความสะดวกสบาย พักผ่อน นอนหลับบนรถแสนสบาย
(อิสระอาหารเย็น) แวะให้รับประทาน ที่ประจวบหรือ ฯลฯ รอบดึกแวะให้ทาน ชุมพร ร้านคุณสาหร่าย
ด่านนอก - เก็นติ้งฯ
เดินทางถึง อ.สะเดา รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 ณ โรงแรม KPK หลังอาหาร นําท่านยังด่านชายแดนไทย - มาเลเซีย
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อ โดยเส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย ของประเทศมาเลเซีย ที่มีความปลอดภัย
และมาตรฐานสูง ท่านจะเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีระเบียบตลอดสองข้างทาง จนอดคิดมิได้ว่านี่หรือคือเอเชีย ณ จุด
พักรถทุกๆระยะ 50 กิโล มีห้องน้ําสะอาดบริการฟรี มีมินิมาร์ทจําหน่ายอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 2 ณ. ภัตตาคาร
จากนั้น นําท่านเที่ยว มหานครเมืองในหมอก เก็นติ้ง ถึงสถานีกระเช้า SKY WAY นําท่านนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลก
ข้ามภูเขากว่า 20 ลูก ด้วยเส้นทางจากสถานีกระเช้าถึงบนเก็นติ้ง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับผืน
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ค่ํา
วันที่สาม
เช้า

ค่ํา
วันที่สี่
เช้า
07.30 น.

ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกของทวีปเอเชีย ในบรรยากาศสบายๆและจะเย็นขึ้นเรื่อยๆ ถึงเก็นติ้ง เข้าสู่ที่พัก โรงแรมบนเก็นติ้ง
FIRST WORLD หรือระดับใกล้เคียงกัน (กรณีที่ไม่ได้ห้องพัก บนเก็นติ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่
กัวลาลัมเปอร์) อิสระให้ท่าน สนุกและเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายหลายชนิด บริเวณสวนสนุกในร่มและ
กลางแจ้ง เช่น ชู๊ต, รถไฟเหาะ, ไวกิ้ง, แมงมุม, โกคาร์ท, สโนเวิร์ด, บ้านผีสิง, โบว์ลิ่ง, ภาพยนตร์, BELIVE IT OR NOT
ฯลฯ ( ไม่รวมค่าเครื่องเล่นต่างๆทุกประเภท ) หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าต่างต่างตามร้านค้าชั้นนําก็มีสินค้าให้ท่านเลือก
มากมาย เช่น เสื้อผ้า, ร้องเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา, ของกิ๊บเก๋ -ของที่ระลึก ฯลฯ หรือท่านจะหาความรื่นรมย์ก็มีร้านดื่มดีๆ
บนบรรยากาศแบบเวนิสตะวันออกกับเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเสี่ยงโชคใน คาสิโนเก็นติ้ง เช่น รูเล็ต, เบล็คเจ็ค, คาสิโน
วอร์, สล็อต ฯลฯ
อิสระอาหารค่่า ตามอัธยาศัย
เก็นติ้ง - กัวลาฯ ( เมอดิการ์สแควร์/ พระราชวังสุลต่าน/ ถ่ายรูปตึกแฝด) - ยะโฮร์
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนําท่านลงจากเก็นติ้งฯเที่ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เที่ยวชม garden city of lights เมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอกและ ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นสนามที่ชาวเมืองฯ
มารวมตัวกันทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสระภาพ ชมเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก100 เมตร ชมความงดงามของ
สถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ตึกที่นักท่องเที่ยวถ่ายรูปเยอะที่สุด ชม
พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara มีทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์ ซึ่งที่แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีและงาน
เฉลิมฉลองของรัฐ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจํา ผ่านชม KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร สูงเป็น
อันดับ สี่ของโลกและยังเป็นเครือข่ายที่ส่งสัญญาณโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์ชมและให้ท่านถ่ายรูป Twin Tower ตึก
แฝดหรือ ตึกปิโตรนัสที่มีความสูง 452 เมตรหรือ 88 ชั้น สถาปัตยที่เปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความงดงาม เป็น
ศูนย์กลางแห่งความล้ํายุคของเมือง บริการอาหารกลางวัน
(มื้อที่ 4) ระหว่างการเดินทาง
จากนั้นนําท่านเดินทางต่อสู่ยะโฮร์บารู
รับประทานอาหารค่ํา มื้อที่ 5 หลังอาหารเข้าที่พัก โรงแรม SERESA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ - ยูนิเวอแซลสตูดิโอ - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่สิงคโปร์ ผ่านด่านวูธแลนด์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เที่ยวชมประเทศสิงคโปร์ ถ่ายรูปกับ สิ ง โ ต ท ะ เ ล ห รื อ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโอเปร่าเฮ้าส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์ ซึ่งออกแบบได้อย่างแปลกตา ชม
วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ CHINA TOWN Budda Tooth Relic เป็นวัดที่สร้างขึ้นด้วย
สถาปั ต ยกรรมจี น
แท้ๆ ศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่สวยงามแบบสุดยอด เป็นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ ภายในวัด ประดิษฐานพระ
เขี้ยวแก้ว หรือ พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต์ ( ฟัน ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังมีห้องพระไตรปิฏก
หอกลอง หอระฆัง นําท่านยัง ORCHARD ROAD ถนนสายช้อปปิ้งชื่อดัง ซึ่งยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีห้างหรูกว่า 30 แห่ง
ขายสินค้าอัพเดท-เบรนด์เนมทุกยี่ห้อรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าอิเลคโทรนิคต่างๆ มากมาย
จากนั้นนําท่านชม มาริน่าเบย์แซนด์ โรงแรม รูปเรือเหาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า แบรนด์เนมต่างๆมากมาย
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20.00 น.
วันที่ห้า
เช้า
08.00 น.

เที่ยง

19.00 น.

(ไม่รวมค่าขึ้นชมชั้น 57 SKYPARK สวนลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์รอบๆอ่าวมานิน่าค่าขึ้นประมาณ20 USG)
โปรแกรม เลือกซื้อเพิ่ม UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800.-/เด็ก 1,500.-) ซึ่งเป็นที่เดียว
และ ที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวิลด์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูด
และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์
ที่เดียวเท่านั้น เชิญท่านตื่นตาตื่นใจ กับ
สูงที่สุดในโลก รถไฟเหาะตีลังการางคู่
ครั้งแรกในโลก เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
มันส์.. สุดช็อค
MUMMY มัมมี่
ครั้งแรกในโลก ปราสาทเชร็ค
สนุกที่สุดในโลก ทรานฟอเมอร์ มันส์จน
เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่
บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟ
เดอะมั ม มี่
แล้ว เราจะนําท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศ ของป่าดงดิบ สนุก
กับการชมเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริง
หรื อ จะผ่ อ นคลาย
ด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส
หมายเหตุ ท่านที่เลือกซื้อ UNIVERSAL STUDIOS จะงดโปรแกรมเที่ยว และช้อปปิ้ง ที่สิงคโปร์ทั้งหมด อิสระอาหาร
กลางวัน/อาหารเย็น ท่านสามารถเลือกทานได้มากมาย เช่น ข้าวมันไก่, นู้ดเดิ้ลซุป, ข้าวหน้าเป็ด, ข้าวหมกไก่ และ ฯลฯ
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ ยังเมืองยะโฮร์ เข้าสู่ที่พัก SELESA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
ยะโฮร์บารู - มะละกา A Famosa, St. Paul Hill, Porta De Santiago - ปีนัง
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเที่ยวชม เมืองประวัติศาสตร์ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติ ศาสตร์ นําท่านเดินทางไปชม
ความงดงามของ หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นํา
ท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill
ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของ
โปรตุเกส ซึ่งถูกทําลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De
Santiago)
รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 8 บนไฮเวย์ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารมาเลย์ท้องถิ่น อาทิ เช่น ข้าวราดแกง, ก๋วยเตี๋ยว
ขนมปัง ชา กาแฟ ฯลฯ มีให้ท่านเลือกทานมากมาย หลังอาหารเดินทางยังเมือง ปีนัง พาท่านข้ามสะพานปีนัง ที่ยาว
กว่า 13 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพทะเล 2 ฟากฝั่ง
รับประทานอาหารค่ํา มื้อที่ 9 หลังอาหารนําท่านเข้าโรงแรม CITY BEYVIEW HOTEL/ ROYAL PENANG หรือ
เทียบเท่า
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วันที่หก
เช้า
08.00 น.

เที่ยง

18.00 น.
วันที่เจ็ด
10.00 น.

ปีนัง CITYTOUR ป้อมปราการ คอร์นเวลลิส, วัดไทย, วัดพม่า, วัดเขาเต่า - ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี Duty Free
ด่านสะเดา - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 10 ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เที่ยวชมเมือง จอร์จทาวน์ (Georgetown) สัมผัสสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่ผสมผสานกันได้อย่างลง
ตัว ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์นเวลลิส Fort Cornwellis ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/
Court Building/ St. Geores Church
จากนั้นนําท่านชมและมนัสการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี ความยาว 15 เมตร วัดแห่งนี้มีชื่อไทยว่า(วัดไชยมังคลราม) ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระนามให้เมื่อครั้งเสด็จมาเยือนปีนังเมื่อ พ.ศ.2525 ชมวัดพม่า ศิลปะอันสวยงาม
แบบมัณฑเลย์ภายในประดับด้วยรูปวาดของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติจนถึงตรัสรู้ไว้อย่างสวยงาม
ชมวัดเขาเต่า หรือวัด KE LOK SE ซึ่งเป็นวัดจีนเก่าแก่ประจําปีนัง ภายในประดับด้วยพระพุทธรูปกว่า หมื่นองค์ นําท่าน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิน ที่ตั้งตระหง่านอยู่ยอดเขา ชมวิวทิศทัศน์เมืองปีนัง พร้มถ่ายรูปสวยเป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารเที่ยง 11 ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนําท่านเดินทางกลับ ยังด่าน จั งโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่านแดน จากนั้นอิส ระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ
ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เหล้า, บุหรี่, เสื้อผ้า, ร้องเท้า, นาฬิกา, ขนม
ฯลฯ สมควรแก่เวลานําท่าน ยัง ด่านสะเดา
นําท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ (อิสระอาหารค่่าให้ท่านเลือกรับทานอาหาร)
กรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจทุกๆท่าน

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และเวลา ณ
วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
***การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจ่านวนผู้เดินทาง 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน ผู้ใหญ่พักห้อง ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 เด็กมีเตียง ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 เด็กมีเตียง
(งดแถมกระเป๋า)
ละ2-3 ท่าน
(อายุต่ากว่า12ปี)
(อายุต่ากว่า12ปี)

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
เด็กไม่มีเตียง
(อายุต่ากว่า 12 ปี)

25-31 มี.ค. 60
1-7 เม.ย. 60
11-17 เม.ย. 60
12-18 เม.ย. 60
13-19 เม.ย. 60
1-7 พ.ค. 60
8-14 ก.ค. 60
12-18 ส.ค. 60
21-27 ต.ค. 60
2-8 ธ.ค. 60
29ธ.ค.60-4ม.ค.61
30ธ.ค.60-5ม.ค.61

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
9,999
9,999
9,999
8,999
3,200
*ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) .............. บาท ***
** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ทริป/ท่าน **
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 - 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 - 4 ดาว มาตรฐาน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 11 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นําเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์ / ค่า
โทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท / ทริป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย
เงื่อนไขการช่าระเงิน
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง นับจากที่ได้รับการยืนยันที่นั่งแน่นอน พร้อมส่งสําเนาหน้า
หนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมา
ได้ที่ Fax 0 2116 6423
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2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่
ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ ข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
ระเบียบการและข้อตกลงการส่ารองที่นั่ง
1.กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจําไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี้
- ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 - 29 วันทําการ สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เมื่อท่านสํารองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้
พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุด
งาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท
เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า
เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5.เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้
เดินทางเป็นสําคัญ
7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอก เหนือจากความ
ควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด
หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
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