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(บินลงกัวลาฯ/บินกลับจากสิงคโปร์)

3 Theme Park
Genting . Legoland . Universal
(ราคารวม UNIVERSAL แล้ว)

สุดคุม้ ..4วัน2ประเทศ มาเลเซีย-สิงคโปร์
เมืองใหม่ปุจตราจาย่า-ตึกแฝดปิ โตรนาส
เก็นติ้งไฮแลนด์...สุดยอดรีสอร์ทบนยอดเขา-กรุงกัวลาลัมเปอร์

สิงคโปร์ เมอร์ไลออนท์ปาร์ค-นมัสการพระเขี้ยวแก้ว-ออชาร์ด
23,900-

***4 เมนูพิเศษ..ROAST DUCK / BUK KU TEH / CHILLI CRAB / CHICKEN RICE***
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(8 ท่าน-เลือกว ันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทก
ุ ว ัน) / เงือ
่ นไขการให้บริการ
8-11ท่าน
เดินทางโดยรถตู ้ Driver come guide
12-14ท่าน
เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
15ท่านขึน
้ ไป เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหน ้าทัวร์จากเมืองไทย
ตา่ กว่า 8ท่าน กรุณาช็ค
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วันแรก
04.00น.

06.20น.
09.30น.

เที่ยง

เย็น

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - ปุจตราจาย่า - เก็นติ้ งไฮแลนด์
คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
และคอยอานวยความสะดวกการเช็คอิน
เหินฟ้ าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินมาเลเซี่ยนแอร์ไลนท์ เที่ยวบินที่ MH797
ถึงสนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ (เร็วกว่าประเทศไทย1ชัว่ โมง )
นาท่านผ่านพิธีทางศุลการกรและด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นาท่านมุงสู่เมืองใหม่ปุตาจายา
ชมความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองปุตราจาย่า ที่ท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮัมหมัด
เนรมิตให้เป็ นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็ น
เมืองที่แสดงถึงวิสยั ทรรศน์อนั กว้างไกลของอดีตผูน้ าที่ยิ่งใหญ่แห่งมาเลเซียผู้
นี้ ชมอาคารกระทรวงต่างๆ รวมทั้งอาคารรัฐสภาที่ถูกออกแบบไว้อย่างเป็ น
ระเบียบและสวยงาม พร้อมมัสยิดสีชมพู ริมทะเลสาบที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้ อที่ 1)+ เป็ ดย่าง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ตวั เมืองกัวลาลัมเปอร์ แวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และ
สวยที่สุดในมาเลเซีย ถ่ายรูปกับอนุสาวรียท์ หารอาสา เพื่อราลึกเหตุการณ์ การสู ้
รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็ นสวนสาธารณะที่ถูกสร้างและ
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านชมพระราชวังแห่งใหม่
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ของทางราชการ
ตั้งอยูต่ รงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซีย ได้
ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ พร้อมชมเสาธงที่สงู ที่สุดในโลก
จากนั้นนาทุกท่านถ่ายรูปกับวิวที่สวยที่สุดของตึกแฝดที่สงู ที่สุดในโลก ตึกปิ โตรนาส
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้ อที่ 2) บัคกุดแต๋ ร้านชื่อดัง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถาน
คาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเล 6,000 ฟิ ต นาท่านขึ้ น
กระเช้าไฟฟ้ าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุดในโลก โดย
ระยะทางจากสถานี กระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FIRSTWORLD HOLTEL หรือเทียบเท่า
(ที่ พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม/กรณีที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้ง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จดั ห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์หลังจากเที่ ยวเก็นติ้ง)
เชิญท่านสนุ กกับสวนสนุกในร่ม IN DOOR THEM PARK ซึ่งมีเครื่องเล่น
นานาชนิ ดตามอัธยาศัย อาทิเช่น รถไฟความเร็วสูงDIGI, บ้านผีสิง
SNOW WORLD, RIPLY’S BELIEVE IT’S OR NOT, GONDOLA,
โรงหนัง4มิติรวมทั้งมีโชว์ระดับโลกที่สบั เปลี่ยนหมุนเวียนให้ความ
เพลิดเพลินตลอดทั้งปี และยังมีส่วนของดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ
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หรือเลือกที่จะช้อปปิ้ งใน FIRSTWORLD PLAZA พบกับสินค้าเสื้ อผ้า,รองเท้า,เครื่อสาอาง ฯลฯ และยัง
มีรา้ นอาหาร ฟาสฟูตให้ท่านได้เลือกรับประทานมากมาย หรือเลือกที่เพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคใน
คาสิโนซึ่งเปิ ด 24 ช.ม. อัธยาศัย อาทิเช่น สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ
ข้ อปฏิบัตในการเข้ าคาสิโน: เด็กอายุต่ากว่ า 21ปี ห้ ามเข้ าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้ คอปก
และรองเท้ าหุ้มส้ น, สุภาพสตรีแต่ งกายสุภาพ ห้ ามใส่ รองเท้ าแตะ และกางเกงขาสัน้
(กรณีท่ ไี ม่ ได้ ห้องพักบนเก็นติง้ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้ องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติง้ )
หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจ้ งได้ ปิดปรับปรุ งซึ่งจะเปิ ดดาเนินการประมาณปลายปี 2558ในธีมสวนสนุกที่
ยิ่งใหญ่ ระดับโลก “FOX STUDIO”
วันที่สอง
OPTIONAL LEGOLAND / PREMUM OUTLET - ยะโฮบาร์รู
05.30น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (  มื้ อที่3)
06.30น.
หลังอาหารนาท่าอาลายอดเขาเก็นติ้ งไฮแลนด์ โดยกระเช้าหรือทางรถแล้วแต่เวลาจะเอื้ ออานวย
นาท่านเดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เพื่อเดินทางสู่เมืองโยโฮบารูห์
11.00น.
ถึงเมืองโยโฮบารู เมืองท่าหน้าด่านที่สาคัญติดกับประเทศสิงคโปร์
นาท่านสู่ LEGOLAND (OR) PREMUIM OUTLET (อิสระอาหารกลางวัน)
OPTION LEGOLAND +1,400บาท/เด็ก1,200บาท
สัมผัสสวนสนุ ก LEGO LAND แห่งแรกของเอเชียแห่งที่หกของโลก ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกว่า 40
เครื่องเล่น 7 โซน คือ Lego Kingdom , ImaginationLand of Adventure , Lego Techic,
TheBeginning , Lego City Minuland โดยใช้ตวั ต่อเลโก้มากที่สุดถึง 50 ล้านตัว จุดศูนย์กลางที่นี่คือ
Miniland ที่จาลองสิ่งก่อสร้างโดดเด่นทัว่ เอเชีย ในอัตราส่วน 1:20ซึ่งทั้งคน รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน
จะเคลื่อนไหวเหมือนจริงได้ดว้ ยปุ่ มปั งคับเพียงปุ่ มเดียว
>>>สาหรับท่านที่ไม่ตอ้ งการเข้าเลโก้แลนด์ นาท่านส่งที่ THE PREMIUM OUTLET<<<
รวมร้ านชื่อดังกว่า80 Outlet Stores
Adidas, Armani, Burberry, Canali,
Coach, Ermenegildo Zegna, Gap,
Guess, Lacoste, Michael Kors,
Nike, Oroton, Polo Ralph Lauren,
Salvatore Ferragamo, Tumi
And more

พบกัน ณ จุดนัดหมายประตูทางออก / 18.30น. สาหรับท่านที่ไป PREMIUM
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่4)
นาทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พกั BERJAYA WATERFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า
หน้า3

18.00น.
19.30น.
...........
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วันที่สาม
06.00น.
07.00น.
10.00น.

สิงคโปร์ – UNIVERSAL STUDIO
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 5)
จากนั้นนาท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์
จากนั้นนาท่านสู่ “เกาะเซ็นโตซ่า” บนพื้ นที่ 49 เอเคอร์ภายในเกาะ พบอาณาจักรความบันเทิงระดับ
โลก สัมผัสประสบการณ์หลากหลายจากภาพยนตร์กบั ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สวนสนุ กระดับโลกแห่ง
แรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สนุ กสนานกับเครื่องเล่น 24 ชนิ ด ใน 7 โซน โดยม
ถึง 18 ชนิ ดที่เป็ นเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่โดยเฉพาะ
((รวมเครื่องเล่นทุกชนิด เล่นกี่รอบก็ได้)) เปิ ดบริการ 10:00 – 19:00
Battlestar Galactica>> แบทเทิลสตาร์ กาแลกติกา ที่สุดของรถไฟเหาะรางคู่ ทั้งหวาดเสียว
และสูงที่สุดในโลก ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตร ผูเ้ ล่นสามารถเลือกได้วา่ จะเป็ นฝ่ ายมนุ ษย์หรือ
ฝ่ ายหุน่ ยนต์ไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟั นบนอากาศอย่างน่ าหวาดเสียว และสัมผัสกับประสบการณ์
พิทกั ษ์โลก โดยการต่อสูก้ บั เหล่าดีเซ็ ปติคอนส์ ในเครื่องเล่นสามมิติใหม่ล่าสุด
Recommend !! Transformers The Ride : The Ulitmate 3D Battle
Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีระบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิ โอน่ า พร้อมชมภาพยนตร์
4มิติ ที่จะสร้างความสนุ กสนาน ตื่นเต้น และความประทับใจไม่รลู ้ ืม
Madagascar A CrateAdventure>> เป็ นการนัง่ เรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือนท่านกาลัง
อยูใ่ นภาพยนตร์เรื่อง Madagascar
Revenge of The Mummy>> รถไฟเหาะเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูงโดยมีความน่ ากลัวของเหล่า

18.00น.
19.00น.
21.30น.

พบกัน ณ จุดนัดพบ(ทางออกยูนิเวอร์แซล)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 6) + CHILLI CRAB ปูผดั
สมควรแก่เวลานาท่านสู่โรงแรมที่พกั QUALITY HOTEL, IBIS HOTEL OR SAME CLASS
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มัมมี่ที่คืบคลานในความมืด ขุดหาสมบัติของฟาโรห์ และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่
Water World>> ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดงจริง แสง สี
เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รลู ้ ืม
Jurassic Park Rapids Adventure>> ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์โลกล้านปี
Hollywood Boulevard>> สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวด
ู๊ วอล์ออฟ เฟรม ศูนย์รวม
แห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหาร บาร์ คลับ ที่เสิรฟ์ อาหารและเครื่องดื่มจากทุกมุมโลก รวมถึงร้านช้อปปิ้ ง
ร้านแบรนด์เนม และคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทางเฟสทีฟวอล์ก ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท
เวิลด์ เซ็นโตซ่า เปิ ดให้บริการตลอด 24ชม.หรือจะเลือกเยีย่ มชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว
FESTIVE HOTEL เพียงก้าวเข้าสู่บน
ั ไดเลื่อน แชมเบอร์ ออฟ เทรดเชอร์ ก็จะโด้พบความงดงาม
แบบดิจิตอลพาโนรามาจากประติมากรรมละลานตา พบกันกับ เดอะ ซีเคร็ด การ์เดนท์
สวนสาธารณะที่รายล้อมไปด้วยกาแพงน้ า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊ อปแดนซ์ เดอะ แมกซิม ดอล
ซึ่งจะนาความมันส์ ที่ผสมผสานเสน่ หข์ องเซี่ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ...เพลิดเพลินกับการเยี่ยม
ชมคาสิโนแห่งแรกของสิงคโปร์ (สาหรับผูท้ ี่อายุเกิน 21 ปี เท่านั้น โดยต้องแสดงหนังสือเดินทาง
และแต่งกายด้วยเสื้ อมีแขน กางเกงหรือกระโปรงยาวคลุมเข่า และห้ามสวมรองเท้าแตะ)
หรือเลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ (MEMA) ที่แสดงประวัติศาสตร์การเดินเรือที่สมบูรณ์
แบบที่สุดของเอเชีย ด้วยระบบอินเตอร์แอคทีฟ (ไม่รวมบัตร MEMA S$5)
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วันที่สี่
07.00น.
08.00น.

สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – วัดพระเขี้ ยวแก้ว - มารีน่าเบย์แซนด์ – ออชาด – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (  มื้ อที่ 7)
ชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทาเนี ยบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง
ชมถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็ นจุดชมวิวริมแม่น้ าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่
กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้ นครึ่งสิงโต ครึ่งปลานี้
หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทศั นี ยภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็ นโรง
ละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปั ตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน
จากนั้นนานาท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เพื่อ นมัสการ พระเขี้ ยวแก้ว ในวัดซึ่ง
สร้างตามแบบสถาปั ตกรรมสมัยราชวงศ์ถงั ศิลปะแบบบุโรพุทโธ
11.00น.
จากนั้นนาท่านสู่ MARINABAY SAND รีสอร์ทหรูที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ (ไม่มีค่าเข้า)นอกจากนี้ ยังมี
“มารีน่า เบย์ แซนด์ คาสิโน” ที่ต้งั อยูใ่ นตัวอาคารที่อนั โอ่อ่าหรูหรา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ ภายในยังมีภตั ตาคาร คาเฟ่ ร้านอาหารขนาดเล็กๆระดับโลก
และร้านค้ามากมาย โดยสามารถเลือกซื้ อสินค้ายี่หอ้ ดังได้อย่างจุใจ( หากต้องการเยีย่ มชม THE
SAND SKY PARK ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม SGD20 ต่อท่าน)ซึ่งอยูบ
่ นชั้นที่ 57 เป็ นสถาปั ตยกรรม
รูปร่างคล้ายเรือตั้งอยูบ่ นอาคารทั้งสามของมารีน่า เบย์ แซนด์ จัดเป็ นสวนลอยฟ้ าขนาดใหญ่ที่สุดใน
โลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยต้นไม้ใหญ่ ไม้ประดับ
12.30น.
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( มื้ อที่8) เมนู >>>ข้าวมันไก่เลื่องชื่อ “บุนตงกี่”
บ่าย
ให้ทุกท่านได้อิสระช้อปปิ้ งถนนชื่อดังที่สุดสายหนึ่ งของโลก Orchard Rd.
ให้ท่านได้เลือกซื้ อสินค้ามากมาย เช่น โรบินสัน, เซ็นเตอร์พอยท์, ออร์ชาร์ดพลาซ่า, ลักกี้ พลาซ่า,
Wisma Atria Shopping Centre, Takashimaya และหลากหลายยี่หอ้ แบรนด์ดงั ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
อาทิ Bossini, G2000, Giordano, Baleno,
...ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบินชางฮี
19.10/20.10น. บินกลับสู่กรุงเทพฯด้วยเที่ยวบิน MH661/MH796
21.55/23.00น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
















หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ
หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ

“กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอียด เพื่อความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผูเ้ ดินทาง”

หน้า5

PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง
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อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ท่านละ
เด็กตา่ กว่า 12 ปี
เด็กตา่ กว่า 12 ปี
พักเดี่ยว เพิ่ม

22,900 บาท
22,900 บาท
21,900 บาท
4,000 บาท

(พักห้องละ 2ท่าน)
(เสริมเตียง พักกับผูใ้ หญ่ 1-2 ท่าน)
(ไม่เสริมเตียง พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

เทศกาลตัวสีแดง +1,000 บาท
(8 ท่าน-เลือกว ันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทก
ุ ว ัน) / เงือ
่ นไขการให้บริการ
8-11ท่าน
เดินทางโดยรถตู ้ Driver come guide
12-14ท่าน
เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)
15ท่านขึน
้ ไป เดินทางโดยรถบัส with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหน ้าทัวร์จากเมืองไทย

ราคารวม
ราคาไม่ รวม
- ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในรายการ
- ภาษี สนามบิน และประกันภัยสายการบิน
- ค่าเข้า LEGOLAND
- ค่าระวางสัมภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.
- ค่าเครื่ องเล่น GENTING
- โรงแรมที่พกั 3 คืน
- ภาษีบริ การ 3% , Vat 7% (ถ้าต้องการ)
- อาหาร 8 มื้ อ
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 40RM./ท่าน/4วัน
- รถนาเที่ยวตลอดเส้นทาง
- ค่ากระเช้า SKYWAY เก็นติ้ ง
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามที่ระบุในรายการ
- ค่าเข้า UNIVERSAL STUDIO
- ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
เงื่อนไขการจอง

มัดจาท่ านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย15 วัน

หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทุกกรณีดังนี ้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนมัดจาทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 60% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 04-07วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 03วันหรื อ> เก็บค่าใช้ จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้ จา่ ยที่จะเกิดขึ ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการที่จะเดินทาง..กรุณาเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางภายใน3วันทันที
หลังจากแจ้ งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกและต้ องแจ้ งชื่อท่านที่ต้องการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านัน้

หน้า6

การยกเลิก
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มีคา่ ใช้ จา่ ยในการเปลี่ยนชื่อ ซึง่ เป็ นค่าธรรมเนียมของสายการบินประมาณ 2,000-3,000 บาท
** ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรื อกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล
ที่ต้องมีการการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้เนื่องจาก ทางบริ ษัทฯหรื อตัวแทน ได้
ทาการจ่ายเงินการันตรี เพื่อจองที่นงั่ และห้ องพักไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว **

หน้า7

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง้ /หรื อในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 8 ท่าน
8 ท่านขึ ้นไป สามารถออกเดินทางได้ (เป็ นรถตู้-คนขับเป็ นไกด์ในตัว)
**หากท่านมีผ้ รู ่วมเดินทาง 8 ท่านขึ ้นไปสามารถจองเป็ นกรุ๊ปส่วนตัวได้ ทนั ที /ผู้ร่วมเดินทาง 12ท่าน ขึ ้นไป(เป็ นรถ
บัสมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึ ้นไป(เป็ นรถบัสมีหวั หน้ าทัวร์ ) ยกเว้ นเทศกาลไม่สามารถจองเป็ นกรุ๊ปส่วนตัวได้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ ้นของราคาน ้ามัน หรื อการปรับขึ ้นของภาษี สนามบิน
 บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้ าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ,ิ ภัยธรรมชาติ,การสูญหาย หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่
เที่ยวอื่นที่ใกล้ เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ ้นอยู่กบั เวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าแต่ยงั คงมุง่ รักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ ทา่ นเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในสถานการณ์นนๆ
ั้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เข้ า-ออกประเทศด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
 บริษัทฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ หรื อไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็ นการเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย7 วันก่อนการเดินทาง
 พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ให้ คาสัญญาใดๆทังสิ
้ ้น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอานาจใน
บริษัทฯกากับเท่านัน้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชารุดหรื อสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าสตางค์, กล้ องถ่ายรูป ฯลฯ
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