รหัสทัวร์ : THD1-BUS-MY-25MAR17-5JAN18H

ทัวร์มาเลเซีย-สิงคโปร์ MS9.8 7วัน 6 คืน
โดยรถโค้ช
เก็นติ้งฯ-กัวลาฯ (เมอดิการ์สแควร์,พระราชวังสุลต่าน,ตึกแฝด)-สิงคโปร์(ยูนิ
เวอแซลสตูดิโอ)
วัดพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้ง ORCHARD ROAD-ยะโฮร์บารู-มะละกา–ปีนัง
ป้อมปราการคอร์นเวลลิส, วัดไทย, วัดพม่า, วัดเขาเต่า-ช้อปปิ้ง
DUTYFREE
การเดินทาง 1-7 เมษายน 2560

ราคา 9,999 บาท

วันแรก

11-17 เมษายน 2560 ราคา 9,999
12-18 เมษายน 2560 ราคา 9,999
13-19 เมษายน 2560 ราคา 9,999
1-7 พฤษภาคม 2560 ราคา 9,999
8-14 กรกฎาคม 2560 ราคา 9,999
12-18 สิ งหาคม 2560 ราคา 9,999
21-27 ตุลาคม 2560
ราคา 9,999
2-8 ธันวาคม 2560
ราคา 9,999
29-4 มกราคม 2561
ราคา 9,999
30-5 มกราคม 2561
ราคา 9,999
กรุงเทพฯ - ด่ านนอก อ.สะเดา สงขลา

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

14.00 น.

พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ รอรับท่านอานวยความสะดวก พร้อมออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับ
อากาศ VIP 2 ขั้น นาท่านสู่ อ. สะเดา จ. สงขลา ด้วยความสะดวกสบาย พักผ่อน นอนหลับบนรถแสนสบาย
(อิสระอาหารเย็น) แวะให้รับประทาน ที่ประจวบหรื อ ฯลฯ รอบดึกแวะให้ทาน ชุ มพร ร้ านคุณสาหร่ าย

รหัสทัวร์ : THD1-BUS-MY-25MAR17-5JAN18H
วันทีส่ อง

ด่ านนอก -เก็นติง้ ฯ

05.00 น.

เดินทางถึง อ.สะเดา รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 1 ณ โรงแรม KPK หลังอาหาร นาท่านยังด่านชายแดนไทย มาเลเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อ โดยเส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย ของประเทศมาเลเซีย ที่มี
ความปลอดภัยและมาตรฐานสู ง ท่านจะเห็นภูมิทศั น์ที่สวยงามอย่างมีระเบียบตลอดสองข้างทาง จนอดคิดมิได้วา่ นี่
หรื อคือเอเชีย ณ จุดพักรถทุกๆระยะ 50 กิโล มีหอ้ งน้ าสะอาดบริ การฟรี มีมินิมาร์ทจาหน่ายอาหาร ขนม และ
เครื่ องดื่ม

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 2 ณ. ภัตตาคาร จากนั้น นาท่านเที่ยว มหานครเมืองในหมอก เก็นติง้ ถึงสถานี
กระเช้า SKY WAY นาท่านนัง่ กระเช้าที่เร็ วที่สุดในโลกข้ามภูเขากว่า 20 ลูก ด้วยเส้นทางจากสถานีกระเช้าถึงบน
เก็นติ้ง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหว่างทางท่านจะได้สมั ผัสกับผืนป่ าที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกของทวีปเอเชีย ใน
บรรยากาศสบายๆและจะเย็นขึ้นเรื่ อยๆ ถึงเก็นติ้ง เข้าสู่ ที่พกั โรงแรมบนเก็นติ้ง FIRST WORLD หรื อระดับ
ใกล้เคียงกัน (กรณีที่ไม่ ได้ ห้องพัก บนเก็นติง้ บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์จัดห้ องพักที่กวั ลาลัมเปอร์ ) อิสระให้ท่าน สนุก
และเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่างๆมากมายหลายชนิด บริ เวณสวนสนุกในร่ มและกลางแจ้ง เช่น ชู๊ต, รถไฟเหาะ,
ไวกิ้ง, แมงมุม, โกคาร์ท, สโนเวิร์ด, บ้านผีสิง, โบว์ลิ่ง, ภาพยนตร์, BELIVE IT OR NOT ฯลฯ ( ไม่ รวมค่ าเครื่ อง
เล่นต่ างๆทุกประเภท ) หรื อท่านจะช้อปปิ้ งสิ นค้าต่างต่างตามร้านค้าชั้นนาก็มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น เสื้ อผ้า
, ร้องเท้า, กระเป๋ า, นาฬิกา, ของกิ๊บเก๋ -ของที่ระลึก ฯลฯ หรื อท่านจะหาความรื่ นรมย์กม็ ีร้านดื่มดีๆบนบรรยากาศ
แบบเวนิสตะวันออกกับเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเสี่ ยงโชคใน คาสิ โนเก็นติ้ง เช่น รู เล็ต, เบล็คเจ็ค, คาสิ โนวอร์,
สล็อต ฯลฯ

ค่า

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม

เก็นติง้ -กัวลาฯ ( เมอดิการ์ สแควร์ / พระราชวังสุ ลต่ าน/ ถ่ ายรูปตึกแฝด)-ยะโฮร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 3 ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนาท่านลงจากเก็นติ้งฯเที่ยวชม กรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ เที่ยวชม garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่หอ้ มล้อมด้วยสวนไม้ดอกและ
ประดับประดาไปด้วยต้นไม้ ชมจัตุรัสเมอร์เดก้า เป็ นสนามที่ชาวเมืองฯ มารวมตัวกันทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองวัน
ประกาศอิสระภาพ ชมเสาธงที่มีความสู งที่สุดในโลก100 เมตร ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุ ลต่านอับ
ดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ตึกที่นกั ท่องเที่ยวถ่ายรู ปเยอะที่สุด ชมพระราชวังแห่งชาติ Istana Negara
มีทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ซึ่งที่แห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีและงานเฉลิมฉลองของรัฐ ถ่ายภาพไว้
เป็ นที่ระลึก เพื่อเก็บไว้ในความทรงจา ผ่านชม KL Tower ที่มีความสู ง 421 เมตร สู งเป็ นอันดับ สี่ ของโลกและยัง
เป็ นเครื อข่ายที่ส่งสัญญาณโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์ชมและให้ท่านถ่ายรู ป Twin Tower ตึกแฝดหรื อ ตึกปิ
โตรนัสที่มีความสู ง 452 เมตรหรื อ 88 ชั้น สถาปัตยที่เปล่งประกายไปด้วยแสงแห่งความงดงาม เป็ นศูนย์กลางแห่ง

ค่า

ความล้ ายุคของเมือง บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) ระหว่ างการเดินทาง จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ ยะโฮร์บารู
รับประทานอาหารค่า มื้อที่ 5 หลังอาหารเข้าที่พกั โรงแรม SERESA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีส่ ี่

สิ งคโปร์ -ซิตที้ ัวร์ -ยูนิเวอแซลสตูดโิ อ-วัดพระเขีย้ วแก้ว-ช้ อปปิ้ ง ORCHARD ROAD

เช้า

รับประทานอาหารเช้ า มื้อที่ 6 ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.

นาท่านสู่ สิงคโปร์ ผ่านด่านวูธแลนด์ผา่ นพิธีตรวจคนเข้าเมือง เที่ยวชมประเทศสิ งคโปร์ ถ่ายรู ปกับ สิ งโตทะเล หรื อ
เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิ งคโปร์ ชมโอเปร่ าเฮ้าส์ หรื อเอสพลาเนดเธียเตอร์ ซึ่งออกแบบได้อย่างแปลก
ตา ชมวัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ CHINA TOWN Budda Tooth Relic เป็ นวัดที่สร้างขึ้นด้วย สถาปัตยกรรม
จีนแท้ๆ ศิลปะสมัยราชวงศ์ถงั ที่สวยงามแบบสุ ดยอด เป็ นสถานที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสิ งคโปร์ ภายในวัด
ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว หรื อ พระบรมสารี ริกธาตุส่วนพระทนต์ ( ฟัน ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยัง
มีหอ้ งพระไตรปิ ฏก หอกลอง หอระฆัง นาท่านยัง ORCHARD ROAD ถนนสายช้อปปิ้ งชื่อดัง
กิโลเมตร มีหา้ งหรู กว่า 30 แห่งขายสิ นค้าอัพเดท-เบรนด์เนมทุก ยีห่ อ้ รวมถึง

ซึ่งยาวกว่า

2

เครื่ องใช้ไฟฟ้าและสิ นค้าอิเลค

โทรนิคต่างๆ มากมาย จากนั้นนาท่านชม มาริน่าเบย์ แซนด์ โรงแรม รู ปเรื อเหาะ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์
เนมต่างๆมากมาย (ไม่ รวมค่ าขึน้ ชมชั้น 57SKYPARK สวนลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ รอบๆอ่าวมานิน่าค่าขึน้ ประมาณ
20 USG)
โปรแกรม เลือกซื้อเพิม่ UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,800.-/เด็ก 1,500.-) ซึ่งเป็ นที่
เดียว และ ที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่ องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวิลด์แซล สตูดิโอ
ฮอลลีวดู และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซึ่งจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18 จุดท่องเที่ยวมี
เฉพาะในสิ งคโปร์ที่เดียวเท่านั้น เชิญท่านตื่นตาตื่นใจ กับ
สู งทีส่ ุ ดในโลก รถไฟเหาะตีลงั การางคู่
ครั้งแรกในโลก เครื่ องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา
มันส์ .. สุ ดช็อค MUMMY มัมมี่
ครั้งแรกในโลก ปราสาทเชร็ ค
สนุกทีส่ ุ ดในโลก ทรานฟอเมอร์ มันส์ จน
เพลิดเพลินไปกับเครื่ องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเผชิญหน้ากับกองทัพมัมมี่
บุกตลุยสู่ ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปี กแข็ง ไปกับ รี เวนจ์ออฟ เดอะ
มัมมี่ แล้ว เราจะนาท่านสู่ ยุคจูราสสิ คปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศ ของป่ า
ดงดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทาภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟี ลเบิร์ก ที่เสมือนเราอยูใ่ นเหตุการณ์จริ ง หรื อจะ
ผ่อนคลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ที่ เพลิดเพลิน และอื่นๆอีกมากมายรอท่านสัมผัส หมายเหตุ ท่านที่
เลือกซื้อ UNIVERSAL STUDIOS จะงดโปรแกรมเที่ยว และช้อปปิ้ ง ที่สิงคโปร์ท้ งั หมด อิสระอาหารกลางวัน/
อาหารเย็น ท่านสามารถเลือกทานได้มากมาย เช่น ข้าวมันไก่, นูด้ เดิ้ลซุป, ข้าวหน้าเป็ ด, ข้าวหมกไก่ และ ฯลฯ
20.00 น.

สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ ยังเมืองยะโฮร์ เข้าสู่ ที่พกั SELESA HOTEL หรื อระดับเดียวกัน
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วันทีห่ ้ า

ยะโฮร์ บารู - มะละกา A Famosa, St. Paul Hill, Porta De Santiago - ปี นัง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 7 ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เดินทางเที่ยวชม เมืองประวัติศาสตร์ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ นาท่านเดินทางไป
ชมความงดงามของ หอนาฬิ กา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสี แดง ซึ่งเคยเป็ นดินแดนของดัช
จากนั้น นาท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรู ปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศกั ดิ์สิทธิ์
ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้ งการให้มะ
ละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน มื้อที่ 8 บนไฮเวย์ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารมาเลย์ทอ้ งถิ่น อาทิ เช่น ข้าวราดแกง,
ก๋ วยเตี๋ยว ขนมปัง ชา กาแฟ ฯลฯ มีให้ท่านเลือกทานมากมาย หลังอาหารเดินทางยังเมือง ปี นัง พาท่านข้ามสะพาน
ปี นัง ที่ยาวกว่า 13 กิโลเมตร ชมทัศนียภาพทะเล 2 ฟากฝั่ง

19.00 น.

รับประทานอาหารค่า มื้อที่ 9 หลังอาหารนาท่านเข้าโรงแรม CITY BEYVIEW HOTEL/ ROYAL PENANG
หรื อเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ปี นัง CITYTOUR ป้ อมปราการ คอร์ นเวลลิส, วัดไทย, วัดพม่ า, วัดเขาเต่ า-ช้ อปปิ้ งสินค้ าปลอดภาษี DUTYFREE ด่ านสะเดา - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า มื้อที่ 10 ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

เที่ยวชมเมือง จอร์จทาวน์ (Georgetown) สัมผัสสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกที่ผสมผสานกันได้
อย่างลงตัว ถ่ายรู ปคู่กบั ป้อมปราการคอร์นเวลลิส Fort Cornwellis ผ่ านชม State Assembly/City Hall/ Town
Hall/ Court Building/ St. Geores Church จากนั้นนาท่านชมและมนัสการ พระพุทธรู ปปางไสยาสน์มี ความยาว
15 เมตร วัดแห่งนี้มีชื่อไทยว่า(วัดไชยมังคลราม) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้งพระนามให้เมื่อครั้งเสด็จ
มาเยือนปี นังเมื่อ พ.ศ.2525 ชมวัดพม่า ศิลปะอันสวยงามแบบมัณฑเลย์ภายในประดับด้วยรู ปวาดของพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่ประสู ติจนถึงตรัสรู ้ไว้อย่างสวยงาม ชมวัดเขาเต่า หรื อวัด KE LOK SE ซึ่งเป็ นวัดจีนเก่าแก่ประจาปี นัง
ภายในประดับด้วยพระพุทธรู ปกว่า หมื่นองค์ นาท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิน ที่ต้งั ตระหง่านอยูย่ อดเขา ชมวิวทิศ
ทัศน์เมืองปี นัง พร้มถ่ายรู ปสวยเป็ นที่ระลึก

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง 11 ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับยังด่าน จังโหลน พาท่านผ่านพิธีการผ่าน
แดน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสิ นค้า ณ ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่งมีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ
เช่น เหล้า, บุหรี่ , เสื้ อผ้า, ร้องเท้า, นาฬิกา, ขนม ฯลฯ สมควรแก่เวลานาท่าน ยัง ด่านสะเดา

18.00 น.

นาท่านเดินทางกลับกรุ งเทพฯ (อิสระอาหารคา่ ให้ ท่านเลือกรับทานอาหาร)
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วันทีเ่ จ็ด

กรุงเทพฯ

10.00 น.

ถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจทุกๆท่าน

หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ เป็ นสาคัญ
***การเดินทางในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 25 ท่ านขึน้ ไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อเปลีย่ นแปลงราคา
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
พักเดี่ยว
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
2 – 3 ท่ าน (อายุตา่ กว่ า 12 ปี ) (อายุตา่ กว่ า 12 ปี ) (อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
25-31 มีนาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

1-7 เมษายน 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

11-17 เมษายน 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

12-18 เมษายน 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

13-19 เมษายน 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

1-7 พฤษภาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

8-14 กรกฎาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

12-18 สิ งหาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

21-27 ตุลาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

2-8 ธันวาคม 2560

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

29-4 มกราคม 2561

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

30-5 มกราคม 2561

9,999

9,999

9,999

8,999

3,200

*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) .............. บาท ***
** ค่ าบริการข้ างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ และทีมงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่ านละ 500 บาท/ทริป/ท่ าน **
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 11 มื้อ ตามที่ระบุในราย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนาอาหารที่ชอบติดตัว
ไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่าโทรศัพท์
/ ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 500 บาท / ทริ ป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 5,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง
2. ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ไม่ ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่ องเที่ยวสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์ น้ันๆ)
สาหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทาการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียด
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ดว้ ย
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทาในวันเวลาทาการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่วา่ ด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่ วนที่ท่านมัดจาไว้ตามระยะเวลาและ
จานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีการคืนมัดจา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
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2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ทา่ นไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุ ดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญเสี ยหรื อ
เสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
7. ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ที่เกิดขึน้ นอก เหนือ
จากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ
ไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

