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SINGAPORE - MALAYSIA SO COOL
6D5N BY TG
VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเชี ย
(สิงคโปร์/คาเมรอน/กัวลาลัมเปอร์/มะละกา/ยะโฮร์/สิงคโปร์)

กําหนดการเดินทาง 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2562
วันแรก

กรุงเทพฯ - ประเทศสิ งคโปร์ - วัดเจ้าแม่กวนอิ ม - การ์เด้น บาย เดอะ เบย์

05.00 น.

พร้อมกันที/สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน4 ที/ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบิ นไทย
เคาน์ เตอร์ D เพื/อเตรียมตัวเดิ นทาง และผ่านขัน4 ตอนการเช็คอิ น
ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นชางงี ประเทศสิ งคโปร์ โดยสายการบิ นไทย
เที/ยวบิ นที/ TG403
เดิ นทางถึงสนามบิ นชางงีประเทศสิ งคโปร์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ขันตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทุกท่าน นมัสการเจ้าแม่กวนอิ ม ซึง% เป็ นทีเ% คารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื%อ
เป็ นศิรมิ งคล วัดแห่งนีเป็ นวัดศักดิ -สิทธิ -ของชาวพุทธ ชาวสิงคโปร์ต่างมาไหว้ขอพรให้
ั
สมปรารถนาดังใจ ด้านหน้ามีรปู ปนพระสั
งกจายทีผ% คู้ นนิยมมาสักการะและลูบองค์พระ
ขอพร ด้านในมีองค์เจ้าแม่กวนอิมศักดิ -สิทธิ - และเซียมซีทเ%ี ชื%อว่าแม่นมากๆ จากนันนํ า
ท่านชมสวน การ์เด้น บาย เดอะ เบย์(Gardens by the Bay) เป็ นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่และมีช%อื เสียงมากทีส% ุดของประเทศสิงคโปร์ เป็ นหนึ%งในสถานทีท% ่องเทีย% วที%
ห้ามพลาดของสิงคโปร์ดว้ ย เป็ นสวนทีไ% ด้รบั รางวัลมากมาย ซึง% แสดงถึงความยิง% ใหญ่

08.30 น.
11.15 น.
เที/ยง
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คํา/

และเจริญก้าวหน้าของประเทศสิงคโปร์ได้เป็ นอย่างดี มีพนที
ื ข% นาดใหญ่มากทีเ% กิดจาก
การถมทะเลสร้างขึนมา ทังหมด 600 กว่าไร่ แบ่งออกเป็ นทังหมด 3 โซน คือ Bay
Center Garden, Bay East Garden และ Bay South Garden ซึง% โซนทีเ% ป็ นแหล่ง
ท่องเทีย% วหลักจะรวมกันอยู่บริเวณ South Garden ทีม% ขี นาดใหญ่ถงึ 330 ไร่ ส่วนที%
เหลืออีก 2 โซนจะเป็ นเหมือนทีอ% อกกําลังกายของชาวสิงคโปร์ (ราคานีไม่รวมค่าขึน
ลิฟต์สาํ หรับโซน Super Tree 8 SGD และ 2Domes 28 SGD )
รับประทานอาหารคํา/ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที/สอง

สิ งคโปร์ - อิ สระท่องเที/ยวเมืองสิ งคโปร์ด้วยตัวท่านเอง
หรือเลือกซื4อทัวร์ UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั
อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานทีท% ่องเทีย% ว หรือแหล่งช้อปปิ งต่างๆ โดยตัวท่าน
เอง หรือจะเลือกซือทัวร์ยนู ิเวอร์แซล สิงคไปร์ เดินทางโดยรถไฟ (ค่ายูนิเวอร์แซล สิงค
ไปร์ ท่านละ 1,900 บาท ซึง% ราคานียังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์) ***ราคาอาจ
มีการเปลีย% นแปลง เนื%องจากอัตราแลกเปลีย% นเงินตราต่างประเทศ***
ยูนิเวอร์แซล สิ งคไปร์ Universal Studio Singapore สวนสนุ กทีเ% ปิ ดสาขาไปทัวโลก
%
โดยเปิ ดแห่งแรกที%สหรัฐอเมริกา และได้ทยอยเปิ ดตามประเทศต่างๆ รวมถึงทีส% งิ คโปร์
ด้วย ภายในสวนสนุ กจะมีเครื%องเล่นและโชว์ต่างๆที%มาในธีมของภาพยนตร์แอนิเมชัน%
ชื%อดังหลายเรื%อง เช่น ทรานสฟอร์มเมอร์ TRANSFORMERS, จูลาสสิคปาร์ค Jurassic
Park, มาดากัสก้า Madagascar, เซซามี% สตรีท Sesame Street และเรื%องอื%นๆ ซึง% ทํา
ให้เราได้ผจญภัยบนเครื%องเล่นต่างๆที%มธี มี ของหนังแอนิเมชันจนรู
%
ส้ กึ เหมือนเข้าไปอยู่
ในฉากของหนังจริงๆ
มารีน่า เบย์ กลายเป็ นสัญลักษณ์ประจําเมืองไปซะแล้วสําหรับ มารีน่า เบย์ (Marina
Bay) ย่านใจกลางเมืองแห่งสีสนั แถมยังโชว์ความศิวไิ ลซ์ของเมืองนีได้ดจี ริงๆ เริม% ด้วย
สถาปตั ยกรรมของตึกมหึมา มารีน่า เบย์ แซนด์ส (Marina Bay Sands) ณ เส้นขอบฟ้า
ของสิง คโปร์ เป็ น ทังโรงแรมสุ ด หรู ห้ า งสรรพสิน ค้ า ไฮเอนด์ โรงหนั ง ร้า นอาหาร
พิพธิ ภัณฑ์ คาสิโน จุดชมวิวพร้อมสระว่ายนําแบบไร้ขอบสระ
ไชน่ าทาวน์ (Chinatown) แน่ นอนตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยเรื%องราววัฒนธรรมของ
ชาวจีน ผสมผสานความเก่ า แก่ ข องพิพ ิธ ภัณ ฑ์แ ละวัด สไตล์จ ีน ต่ า งๆเข้า กับ ความ
ทันสมัยของร้านค้าในสไตล์ตกึ สีพาสเพลสวยได้อย่างลงตัวบรรยากาศคึกคักตามสไตล์
แหล่ ง ท่ อ งเที%ยวที%มที ังร้า นอาหาร โรงแรมที%พ กั ร้า นขายของฝาก คาเฟ่ เป็ นแหล่ ง
ชอปปิ งที%มที งเสื
ั อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของใช้ต่างๆแบบครบครัน เทียบกับที%อ%นื ๆ
แล้ว ไชน่ าทาวน์ สงิ คโปร์ เป็ นอะไรที%น่าเดินสุดๆแล้ว นอกจากทางเดินสะอาด ตึกและ
อาคารทีถ% ูกเนรมิตรอบๆนันก็ถูกตกแต่งได้ทนั สมัย มีเสน่ ห์ และสวยสะดุดตามากๆ
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เที/ยง
คํา/

คลากคีย์ พลาดไม่ได้ทจ%ี ะมาปกั หมุดกันทีค% ลากคีย์ (Clark Quay) 1 ในแหล่งท่องเทีย% ว
สิงคโปร์ทร%ี วมร้านอาหารริมนํา ผับ บาร์ เข้าไว้ดว้ ยกัน ถือเป็ นย่านกิน ดื%ม เทีย% วทีม% ี
ชื%อเสียงทีส% ุดในสิงคโปร์เลย สังเกตได้งา่ ยมากๆเพราะเราจะเห็นเป็ นตึกหลากสีสนั ตัง
ั % นําสิงคโปร์กนั เป็ นแถบ เราจึงสามารถนังรั
เรียงรายอยู่รมิ ฝงแม่
% บประทานอาหารไป
พลางมองวิวแม่นําและมองเห็นเรือ Bumboat ล่องไปตามสายนํ าเอื%อยๆ บรรยากาศ
รอบๆมีความคึกคักตามสไตล์ไนท์ไลฟ์ เราจะได้พบเห็นหนุ่ มสาวชาวสิงคโปร์มาเดินเล่น
ต่อคิวเข้าพับกันเป็ นแถว ร้านอาหารก็มที งอาหารพื
ั
นเมือง อาหารนานาชาติและอาหาร
ซีฟ้ ูดขายกันเยอะแยะมาก เลือกตามความชอบได้เลย ถ้าเป็ นแหล่งเทีย% วกลางคืนแล้ว
ละก็ ต้องคลากคียเ์ ท่านัน
อิ สระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารคํา/ ตามอัธยาศัย
นําท่ านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันที/สาม

สิ งคโปร์ – ยะโฮร์บารู – กัวลาลัมเปอร์ - ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั
นํ าท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู รัฐทีอ% ยู่ปลายแหลมมลายู เพื%อเดินทางสู่เมืองมะละกา
ประเทศมาเลเชีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองของทังสองประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเที%ยวชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายภาพกับ
พระราชวัง ของประมุขแห่ ง ประเทศ อีส ตาน่ า ไนการ่า จากนั นนํ าท่ า นถ่ า ยรูป ย่า น
DATARAN MERDEKA สถานทีเ% ฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ
ทีต% งอยู
ั บ่ ริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึง% ปจั จุบนั เป็ นทีท% ํา
การของศาลสูง นับเป็ นอาคารที%สวยที%สุดแห่งหนึ%งในมาเลเซีย และเสาธงที%สูงที%สุดใน
โลก นํ าท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนันนํ าท่านถ่ายรูปและชม
วิว ตึกแฝดปิ โตรนัส ณ จุดที%มองเห็นตึกได้สวยงามที%สุด นํ าท่านเลือกซือช็อคโกแลต
แท้ๆ จาก โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึง% ช็อคโกแลตนันนับเป็ นสินค้า
ของฝากชื%อดังอีกอย่างของมาเลเซียทีน% ักท่องเทีย% วต่างหาซือเพื%อลิมลองและนํ ากลับไป
ฝากคนทีท% ่านรัก
รับประทานอาหารคํา/ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

เที/ยง
บ่าย

คํา/

วันที/สี/

กัวลาลัมเปอร์ –คาเมรอนไฮแลนด์ –ไร่ชาบารัต–นํ4าตกอีสกันดา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั
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เที/ยง

คํา/

นําท่ านเดิ นทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื%นเย็นสบายบน
ยอดเขาในยามเช้า และเป็ นสถานทีพ% กั ตากอากาศบนเขาสูงของชาวอังกฤษอันโด่งดัง
ในอดีตปจั จุบนั ทําเป็ นสถานทีพ% กั ตากอากาศสําหรับนักท่องเทีย% วทัวไปได้
%
ช%นื ชม
ธรรมชาติ ระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไร่พชื ผักอันเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันนําท่านเทีย% วชม ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลงั กาขนาดใหญ่ ซึง% มองดูคล้ายผืน
สักหลาดขนาดยักษ์ ซึง% เป็ นชาทีน% ํามาจากศรีลงั กามาปลูกเมือ% สมัยทีอ% งั กฤษเข้าปกครอง
มาเลเซีย ทังยังนับเป็ นชาสายพันธุด์ ที ส%ี ุดอีกด้วย อิ สระให้ท่านถ่ายรูป เลือกชิ มชาชัก
(TEH TARIK) เครือ% งดื%มยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรือเลือกซือชาเป็ นของฝาก
ให้กบั คนทางบ้าน ระหว่างทางลงจากเขานําท่านเทีย% วชมและถ่ายรูป นํ4าตกอีสกันดา
นําตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนทีม% นี ํ าไหลตลอดทังปี
รับประทานอาหารคํา/ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

วันที/ห้า

กัวลาลัมเปอร์ –คาเมรอนไฮแลนด์–ฟาร์มสตอเบอร์รี/–ฟาร์มผึง4 -รัฐยะโฮร์บารู

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั
นําท่านเทีย% วชมฟาร์มสตอเบอร์รี/ ผลไม้เมืองหนาวขึนชื%อทีน% ิยมปลูกกันมากชมคาเม
รอน อิสระให้ท่านถ่ายรูปและเลือกชมเลือกซือสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์ร%ี
ตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเทีย% วชมฟาร์มผึง4 ซึง% ชาวคาเมรอนนิยมเลียงกันเป็ น
จํานวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม พร้อมเลือกซือนําผึง และ
ผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึงซึง% เป็ นอาหารทีม% ปี ระโยชน์ต่อร่างกายติดไม้ตดิ มือกลับ
บ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนํ าท่านเดินทางต่อสู่ รัฐยะโฮร์บารู รัฐทีอ% ยูป่ ลายแหลมมลายู ทีเ% ขต
แดนติดกับประเทศสิงคโปร์
รับประทานอาหารคํา/ ณ ภัตตาคาร
นําท่ านเข้าสู่ที/พกั โรงแรมระดับเทียบเท่ า 3 ดาว

เที/ยง

คํา/

วันที/หก

ยะโฮร์บารู – สิ งคโปร์ –วัดพระเขี4ยวแก้ว –ช้อปปิ4 งถนนออชาร์ด – กรุงเทพฯ

เช้า
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื%อเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจ
คนเข้า เมือ งของทังสองประเทศ นํ า ท่ า นเที%ย วชม วัด พระเขี4 ย วแก้ ว (BUDDHA
TOOTH RELIC TEMPLE) วัดทีส% ร้างด้วยทุนกว่า 35 ล้านเหรียญสิงคโปร์ โดยสร้าง
ตามแบบสถาปตั ยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั มีทงหมด
ั
4 ชัน แบ่งเป็ นโซนต่างๆ พิพธิ ภัณฑ์
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เที/ยง
บ่าย

17.00 น.

ทีเ% กีย% วกับพุทธศาสนา โดยจุดน่ าสนใจอยู่ทช%ี นั ซึง% เป็ นทีป% ระดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ
ส่วนพระทนต์ (ฟนั ) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิ สระช้ อปปิ4 ง ณ ย่านการค้าชื/ อดังของสิ งคโปร์ย่าน ถนนออร์ชาร์ด ที/ เต็มไปด้วย
สี ส ัน ของสิ นค้ า หรู ห ราหลากแบรนด์ จ าก ทั ว/ โลกที/ ส ลับ กัน มาลดราคาใน
ห้ างสรรพสิ นค้านับสิ บ ๆ แห่ ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon,
313@Somerset
**เพื/อไม่เป็ นการรบกวนเวลาช้อปปิ4 ง อิ สระอาหารกลางวันและคํา/ ตามอัธยาศัย**
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดิ นทางสู่สนามบิ น
พร้อมที/จดุ นัดหมาย นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นซางฮี ประเทศสิ งคโปร์
เพื/อเตรียมตัวเดิ นทางและผ่านขัน4 ตอนการเช็คอิ น

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

กําหนดการเดินทาง 28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2562
ราคารวมตั mว
เครื/องบิน

ราคาไม่รวมตั mว
เครื/องบิน

ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน ราคาท่านละ

30,500.-

24,900.-

เด็กอายุตาํ/ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

30,500.-

24,900.-

เด็กอายุตาํ/ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริ ม)

30,500.-

24,900.-

เด็กอายุตาํ/ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริ ม)

27,600.-

22,300.-

สําหรับท่านที/ ต้องการพักเดี/ยว เพิ/ มท่านละ

36,500.-

27,500.-

อัตราค่าบริ การ

คา ทิป คนขับ รถ มัคคุเทศกทอ งถิ่น ทา นละ300บาท/ตอ ทา น รบกวนชํา ระพรอ มคา ทัว ร
สวนที่เหลือ x

หมายเหตุ
1. การเดิ นทางในแต่ละครังจะต้องมีผ้โู ดยสารจํานวน 30 ท่ านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจํานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ- ในการเลื/อนการเดิ นทาง หรือเปลี/ยนแปลงราคา
2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็ นวิ จารณญาณของเจ้าหน้ าที/ ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบั การอนุญาติ ให้เข้าหรือออกนอกประเทศนันๆ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณี ใดๆ
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อัตรานี4 รวมบริ การ
• ค่าตั yวเครือ% งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย ชันประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ
• ค่าโรงแรมทีพ% กั ตามรายการทีร% ะบุ (สองท่านต่อหนึ%งห้อง), ค่าไกด์ทอ้ งถิน% , ค่าเข้าชมสถานทีต% ่าง ๆ
ตามรายการทีร% ะบุ, ค่าอาหารและเครือ% งดื%มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย% วตามรายการที%
ระบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม% ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค% อยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดินทางจาก
กรุงเทพฯ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง% เด็กอายุต% ํากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บาท
• ค่าภาษีนํามันเชือเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม% กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง% เป็ นอัตรา
เรียกเก็บ ณ วันที% 22 เม.ย. 2562
• ภาษีมูลค่าเพิม% 7% และหัก ณ ที%จ่าย 3 %
อัตรานี4 ไม่รวมบริ การ
• ค่านําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ%ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
• ค่าวีซ่าเร่งด่วนหรือบริการพิเศษอย่างอื%นเกีย% วกับวีซ่า
• ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋าของโรงแรมหรือสถานทีต% ่างๆ (ท่านจะต้องดูแลสัมภาระของท่านด้วยตัว
ท่านเอง)
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปไกด์ท้องถิ/ นและหัวหน้ าทัวร์ ท่ านละ 300 บาท โดยเรียกเก็บ
พร้อมกับค่าทัวร์
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร% ะบุ เช่น ค่าเครือ% งดื%มและค่าอาหารทีไ% ม่ได้ระบุในรายการ
หรือทีส% งเพิ
ั % ม% เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าทําใบอนุ ญาตทีก% ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 10,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ%งท่าน สําหรับการ
จองทัวร์ส่วนทีเ% หลือจะขอเก็บทังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทําการ มิฉะนันทางบริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิ -ในการคืนเงินค่ามัดจําทังหมด
การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทํางาน มิฉะนันบริษทั ฯจะขอ
สงวนสิทธิ -ในการคืนเงินทังหมด
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดแจ้งยกเลิกก่อนออกตั yวโดยสารเครือ% งบิน บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ -ในการคืนค่ามัด
จํา
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หมายเหตุ
• รายการอาจจะมีการเปลีย% นแปลงตามความเหมาะสม เนื%องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที%
พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็ นในประเทศไทยหรือประเทศ
ณ จุดหมายปลายทาง อาทิ วาตภัย ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย อัคคีภยั เป็ นต้น ฯลฯ บริษทั ฯจะ
คํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และหากเกิดกรณีเหล่านี การพิจารณาการคืนเงิน
จะต้องเป็ นไปตามเงือ% นไขของสายการบินและโรงแรมในต่างประเทศ หากมีการยืนยันการชําระเงิน
คืน บริษทั ฯ จึงจะสามารถคืนเงินให้แก่ผเู้ ดินทางได้
• บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก%ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื%องจากมีสงิ% ผิดกฎหมายหรือ
สิง% ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื%อมเสีย
หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก% องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้
ไม่ว่าจํานวนทังหมดหรือบางส่วน
• บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก%ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ% ํานักอยูใ่ นประเทศไทย
รายการและราคาอาจมีการเปลี/ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั mวโดยสารเครื/องบิ น,
ค่าธรรมเนี ยมของตั mวและภาษี นํ4ามัน และอื/นๆ โปรดตรวจสอบราคากับทางบริ ษทั อีกครัง4
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