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SINGAPORE - MALAYSIA SO COOL 

6D5N BY TG 
VTG ขอนําท่านเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร ์มาเลเชีย 

(สิงคโปร/์คาเมรอน/กวัลาลมัเปอร/์มะละกา/ยะโฮร/์สิงคโปร)์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
กาํหนดการเดินทาง  28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2562 

 

วนัแรก             กรงุเทพฯ - ประเทศสิงคโปร ์- วดัเจ้าแม่กวนอิม - การเ์ด้น บาย เดอะ เบย ์
 

05.00 น. พร้อมกนัที/สนามบินสวุรรณภมิู ชั 4นที/ 4 ประตหูมายเลข 2 สายการบินไทย 
เคาน์เตอร ์D เพื/อเตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั 4นตอนการเชค็อิน 

08.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร ์ โดยสายการบินไทย  
  เที/ยวบินที/ TG403  
11.15 น. เดินทางถึงสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร ์หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ขั �นตอนศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้  
เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําทุกท่าน นมสัการเจ้าแม่กวนอิม ซึ%งเป็นที%เคารพอยา่งมากของชาวสงิคโปร ์ เพื%อ
เป็นศริมิงคล  วดัแห่งนี�เป็นวดัศกัดิ -สทิธิ -ของชาวพุทธ ชาวสงิคโปรต่์างมาไหวข้อพรให้
สมปรารถนาดงัใจ ดา้นหน้ามรีปูป ั �นพระสงักจายที%ผูค้นนิยมมาสกัการะและลบูองคพ์ระ
ขอพร ดา้นในมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิศกัดิ -สทิธิ - และเซยีมซทีี%เชื%อว่าแมน่มากๆ จากนั �นนํา
ท่านชมสวน การเ์ด้น บาย เดอะ เบย(์Gardens by the Bay) เป็นสวนสาธารณะ
ขนาดใหญ่และมชีื%อเสยีงมากที%สุดของประเทศสงิคโปร ์ เป็นหนึ%งในสถานที%ท่องเที%ยวที%
หา้มพลาดของสงิคโปรด์ว้ย เป็นสวนที%ไดร้บัรางวลัมากมาย ซึ%งแสดงถงึความยิ%งใหญ่
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และเจรญิก้าวหน้าของประเทศสงิคโปรไ์ดเ้ป็นอย่างด ี มพีื�นที%ขนาดใหญ่มากที%เกดิจาก
การถมทะเลสรา้งขึ�นมา ทั �งหมด 600 กว่าไร ่ แบ่งออกเป็นทั �งหมด 3 โซน คอื Bay 
Center Garden, Bay East Garden และ Bay South Garden ซึ%งโซนที%เป็นแหล่ง
ท่องเที%ยวหลกัจะรวมกนัอยู่บรเิวณ South Garden ที%มขีนาดใหญ่ถงึ 330 ไร ่ ส่วนที%
เหลอือกี 2 โซนจะเป็นเหมอืนที%ออกกําลงักายของชาวสงิคโปร ์  (ราคานี�ไมร่วมค่าขึ�น
ลฟิตส์าํหรบัโซน Super Tree 8 SGD และ 2Domes 28 SGD ) 

คํ/า รบัประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที/พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที/สอง            สิงคโปร ์ - อิสระท่องเที/ยวเมืองสิงคโปรด้์วยตวัท่านเอง 
                          หรือเลือกซื4อทวัร ์UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั 
อสิระเตม็วนั ใหท่้านไดเ้ดนิทางสู่สถานที%ท่องเที%ยว หรอืแหล่งชอ้ปปิ�งต่างๆ โดยตวัท่าน
เอง หรอืจะเลอืกซื�อทวัรย์นิูเวอรแ์ซล สงิคไปร ์เดนิทางโดยรถไฟ (ค่ายนิูเวอรแ์ซล สงิค
ไปร ์ท่านละ 1,900 บาท ซึ%งราคานี�ยงัไม่รวมค่ารถไฟของลูกทวัรแ์ละไกด)์ ***ราคาอาจ
มกีารเปลี%ยนแปลง เนื%องจากอตัราแลกเปลี%ยนเงนิตราต่างประเทศ*** 
ยูนิเวอรแ์ซล สิงคไปร ์Universal Studio Singapore สวนสนุกที%เปิดสาขาไปทั %วโลก 
โดยเปิดแห่งแรกที%สหรฐัอเมรกิา และไดท้ยอยเปิดตามประเทศต่างๆ รวมถงึที%สงิคโปร์
ดว้ย ภายในสวนสนุกจะมเีครื%องเล่นและโชว์ต่างๆที%มาในธมีของภาพยนตรแ์อนิเมชั %น
ชื%อดงัหลายเรื%อง เช่น ทรานสฟอรม์เมอร ์TRANSFORMERS, จลูาสสคิปารค์ Jurassic 
Park, มาดากสัก้า Madagascar, เซซามี% สตรที Sesame Street และเรื%องอื%นๆ ซึ%งทํา
ให้เราได้ผจญภยับนเครื%องเล่นต่างๆที%มธีมีของหนังแอนิเมชั %นจนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยู่
ในฉากของหนงัจรงิๆ 
มารีน่า เบย ์กลายเป็นสญัลกัษณ์ประจําเมอืงไปซะแล้วสําหรบั มารน่ีา เบย ์(Marina 
Bay) ยา่นใจกลางเมอืงแห่งสสีนั แถมยงัโชวค์วามศวิไิลซข์องเมอืงนี�ไดด้จีรงิๆ เริ%มดว้ย
สถาปตัยกรรมของตกึมหมึา มารน่ีา เบย ์แซนดส์ (Marina Bay Sands) ณ เสน้ขอบฟ้า
ของสิงคโปร์ เป็นทั �งโรงแรมสุดหรู ห้างสรรพสินค้าไฮเอนด์ โรงหนังร้านอาหาร 
พพิธิภณัฑ ์คาสโิน จดุชมววิพรอ้มสระว่ายนํ�าแบบไรข้อบสระ 
ไชน่าทาวน์ (Chinatown) แน่นอนตลอดสองขา้งทางเตม็ไปดว้ยเรื%องราววฒันธรรมของ
ชาวจีน ผสมผสานความเก่าแก่ของพิพิธภัณฑ์และวัดสไตล์จีนต่างๆเข้ากับความ
ทนัสมยัของรา้นค้าในสไตลต์กึสพีาสเพลสวยไดอ้ย่างลงตวับรรยากาศคกึคกัตามสไตล์
แหล่งท่องเที%ยวที%มทีั �งร้านอาหาร โรงแรมที%พกั ร้านขายของฝาก คาเฟ่ เป็นแหล่ง
ชอปปิงที%มทีั �งเสื�อผ้า กระเป๋า รองเท้า และของใช้ต่างๆแบบครบครนั เทยีบกบัที%อื%นๆ
แล้ว ไชน่าทาวน์สงิคโปร ์เป็นอะไรที%น่าเดนิสุดๆแลว้ นอกจากทางเดนิสะอาด ตกึและ
อาคารที%ถูกเนรมติรอบๆนั �นกถ็ูกตกแต่งไดท้นัสมยั มเีสน่ห ์และสวยสะดุดตามากๆ 
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คลากคีย ์พลาดไมไ่ดท้ี%จะมาปกัหมดุกนัที%คลากคยี ์(Clark Quay) 1 ในแหล่งท่องเที%ยว
สงิคโปรท์ี%รวมรา้นอาหารรมินํ�า ผบั บาร ์เขา้ไวด้ว้ยกนั ถอืเป็นยา่นกนิ ดื%ม เที%ยวที%มี
ชื%อเสยีงที%สุดในสงิคโปรเ์ลย สงัเกตไดง้า่ยมากๆเพราะเราจะเหน็เป็นตกึหลากสสีนัตั �ง
เรยีงรายอยู่รมิฝ ั %งแม่นํ�าสงิคโปรก์นัเป็นแถบ เราจงึสามารถนั %งรบัประทานอาหารไป
พลางมองววิแมนํ่�าและมองเหน็เรอื Bumboat ล่องไปตามสายนํ�าเอื%อยๆ บรรยากาศ
รอบๆมคีวามคกึคกัตามสไตลไ์นทไ์ลฟ์ เราจะไดพ้บเหน็หนุ่มสาวชาวสงิคโปรม์าเดนิเล่น 
ต่อควิเขา้พบักนัเป็นแถว รา้นอาหารกม็ทีั �งอาหารพื�นเมอืง อาหารนานาชาตแิละอาหาร
ซฟู้ีดขายกนัเยอะแยะมาก เลอืกตามความชอบไดเ้ลย ถ้าเป็นแหล่งเที%ยวกลางคนืแลว้
ละก ็ตอ้งคลากคยีเ์ท่านั �น 

เที/ยง  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
คํ/า  อิสระรบัประทานอาหารคํ/า ตามอธัยาศยั 

นําท่านเข้าสู่ที/พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

 

วนัที/สาม           สิงคโปร ์– ยะโฮรบ์าร ู– กวัลาลมัเปอร ์-  ชมเมืองกวัลาลมัเปอร ์
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ด่านยะโฮรบ์าร ูรฐัที%อยู่ปลายแหลมมลาย ูเพื%อเดนิทางสู่เมอืงมะละกา 

ประเทศมาเลเชยี หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของทั �งสองประเทศ  
เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านเที%ยวชม กรุงกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี แวะถ่ายภาพกบั

พระราชวงัของประมุขแห่งประเทศ อีสตาน่า ไนการ่า  จากนั �นนําท่านถ่ายรูปย่าน 
DATARAN MERDEKA สถานที%เฉลมิฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ 
ที%ตั �งอยูบ่รเิวณโดยรอบ อาทเิช่น อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ%งปจัจุบนัเป็นที%ทํา
การของศาลสูง นับเป็นอาคารที%สวยที%สุดแห่งหนึ%งในมาเลเซยี และเสาธงที%สูงที%สุดใน
โลก นําท่านผ่านชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั �นนําท่านถ่ายรปูและชม
ววิ ตกึแฝดปิโตรนัส ณ จุดที%มองเห็นตึกได้สวยงามที%สุด นําท่านเลอืกซื�อชอ็คโกแลต
แท้ๆ  จาก โรงงานชอ็คโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ%งชอ็คโกแลตนั �นนับเป็นสนิค้า 
ของฝากชื%อดงัอกีอย่างของมาเลเซยีที%นักท่องเที%ยวต่างหาซื�อเพื%อลิ�มลองและนํากลบัไป
ฝากคนที%ท่านรกั 

คํ/า รบัประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
 นําท่านเข้าสู่ที/พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 
 

วนัที/สี/              กวัลาลมัเปอร ์–คาเมรอนไฮแลนด ์–ไร่ชาบารตั–นํ4าตกอีสกนัดา    
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั 
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 นําท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด ์สมัผสับรรยากาศอนัแสนสดชื%นเยน็สบายบน
ยอดเขาในยามเชา้ และเป็นสถานที%พกัตากอากาศบนเขาสงูของชาวองักฤษอนัโด่งดงั
ในอดตีปจัจุบนัทาํเป็นสถานที%พกัตากอากาศสําหรบันกัท่องเที%ยวทั %วไปไดช้ื%นชม
ธรรมชาต ิระหว่างทางสู่คาเมรอนชมไรพ่ชืผกัอนัเขยีวขจ ี

เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
จากนั �นนําท่านเที%ยวชม ไร่ชาบารตั ไรช่าศรลีงักาขนาดใหญ่ ซึ%งมองดคูลา้ยผนื
สกัหลาดขนาดยกัษ์ ซึ%งเป็นชาที%นํามาจากศรลีงักามาปลกูเมื%อสมยัที%องักฤษเขา้ปกครอง
มาเลเซยี ทั �งยงันบัเป็นชาสายพนัธุด์ทีี%สุดอกีดว้ย อิสระให้ท่านถ่ายรปู เลือกชิมชาชกั 
(TEH TARIK) เครื%องดื%มยอดฮติยามเชา้ของคนมาเลเซยี หรอืเลอืกซื�อชาเป็นของฝาก
ใหก้บัคนทางบา้น ระหว่างทางลงจากเขานําท่านเที%ยวชมและถ่ายรปู นํ4าตกอีสกนัดา 
นํ�าตกอกีแห่งบนเทอืกเขาคาเมรอนที%มนํี�าไหลตลอดทั �งปี 

คํ/า รบัประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที/พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที/ห้า              กวัลาลมัเปอร ์–คาเมรอนไฮแลนด–์ฟารม์สตอเบอรรี์/–ฟารม์ผึ4ง-รฐัยะโฮรบ์าร ู
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที/พกั 
นําท่านเที%ยวชมฟารม์สตอเบอรรี์/ ผลไมเ้มอืงหนาวขึ�นชื%อที%นิยมปลกูกนัมากชมคาเม
รอน อสิระใหท่้านถ่ายรปูและเลอืกชมเลอืกซื�อสนิคา้ ผลติภณัฑต่์างๆ จากสตอเบอรร์ี%
ตามอธัยาศยั จากนั �นนําท่านเที%ยวชมฟารม์ผึ4ง ซึ%งชาวคาเมรอนนิยมเลี�ยงกนัเป็น
จาํนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟารม์  พรอ้มเลอืกซื�อนํ�าผึ�ง และ
ผลติภณัฑช์นิดต่างๆ จากผึ�งซึ%งเป็นอาหารที%มปีระโยชน์ต่อรา่งกายตดิไมต้ดิมอืกลบั
บา้น 

เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางต่อสู่ รฐัยะโฮรบ์าร ูรฐัที%อยูป่ลายแหลมมลาย ูที%เขต
แดนตดิกบัประเทศสงิคโปร ์

คํ/า รบัประทานอาหารคํ/า ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเข้าสู่ที/พกัโรงแรมระดบัเทียบเท่า 3 ดาว 

วนัที/หก             ยะโฮรบ์าร ู– สิงคโปร ์–วดัพระเขี4ยวแก้ว –ช้อปปิ4 งถนนออชารด์ – กรงุเทพฯ 
 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
08.00 น. นําท่านเดนิทางสู่ด่านยะโฮรบ์าร ูเพื%อเดนิทางสู่ประเทศสงิคโปร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจ

คนเข้าเมืองของทั �งสองประเทศ นําท่านเที%ยวชม วัดพระเขี4ยวแก้ว (BUDDHA 
TOOTH RELIC TEMPLE) วดัที%สรา้งดว้ยทุนกว่า 35 ลา้นเหรยีญสงิคโปร ์โดยสรา้ง
ตามแบบสถาปตัยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั มทีั �งหมด 4 ชั �น แบ่งเป็นโซนต่างๆ พพิธิภณัฑ์
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ที%เกี%ยวกบัพุทธศาสนา โดยจุดน่าสนใจอยู่ที%ชั �น ซึ%งเป็นที%ประดษิฐานพระบรมสารรีกิธาตุ
ส่วนพระทนต ์(ฟนั) ขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

เที/ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย อิสระช้อปปิ4 ง ณ ย่านการค้าชื/อดงัของสิงคโปรย่์าน ถนนออรช์ารด์ ที/เตม็ไปด้วย

สีสันของสินค้าหรูหราหลากแบรนด์จาก ทั /วโลกที/ สลับกันมาลดราคาใน
ห้างสรรพสินค้านับสิบ ๆ แห่ง อาทิ ION, Takashimaya, Tang Plaza, Paragon, 
313@Somerset  

 **เพื/อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ4 ง อิสระอาหารกลางวนัและคํ/าตามอธัยาศยั**  
 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบิน 
17.00 น. พร้อมที/จดุนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซางฮี ประเทศสิงคโปร ์

เพื/อเตรียมตวัเดินทางและผา่นขั 4นตอนการเชค็อิน 
 
************************************************************************************************** 

กาํหนดการเดินทาง  28 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2562 

 

� คาทิปคนขับรถ มัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ300บาท/ตอทาน รบกวนชําระพรอมคาทัวร
สวนที่เหลือ x 

 
หมายเหตุ 

1. การเดินทางในแต่ละครั �งจะต้องมีผู้โดยสารจาํนวน 30 ท่านขึ�นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจาํนวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ- ในการเลื/อนการเดินทาง หรือเปลี/ยนแปลงราคา 

2. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที/ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละ
ประเทศ หากไม่ได้รบัการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั�นๆ  ทางบริษทัขอสงวนสิทธิ-
ไม่คืนค่าทวัร ์ไม่ว่ากรณีใดๆ  

อตัราค่าบริการ 
ราคารวมตั mว

เครื/องบิน 
ราคาไม่รวมตั mว

เครื/องบิน 

ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ 30,500.- 24,900.- 

เดก็อายตุํ/ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,500.- 24,900.- 

เดก็อายตุํ/ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) 30,500.- 24,900.- 

เดก็อายตุํ/ากว่า 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 27,600.- 22,300.- 

สาํหรบัท่านที/ต้องการพกัเดี/ยว เพิ/มท่านละ 36,500.- 27,500.- 
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อตัรานี4รวมบริการ 
• ค่าตั yวเครื%องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชั �นประหยดั  เสน้ทาง กรงุเทพฯ-สงิคโปร-์กรงุเทพฯ 
• ค่าโรงแรมที%พกัตามรายการที%ระบุ (สองท่านต่อหนึ%งหอ้ง), ค่าไกดท์อ้งถิ%น, ค่าเขา้ชมสถานที%ต่าง ๆ 

ตามรายการที%ระบุ, ค่าอาหารและเครื%องดื%มตามรายการ, ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเที%ยวตามรายการที%
ระบุ 

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที%ม ี
• ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ ที%คอยอํานวยความสะดวกท่านในระหว่างการเดนิทางจาก

กรงุเทพฯ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ%งเดก็อายตุํ%ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท  
• ค่าภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที%มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ%งเป็นอตัรา

เรยีกเกบ็ ณ วนัที%  22 เม.ย. 2562 
• ภาษีมูลค่าเพิ%ม 7% และหกั ณ ที%จ่าย 3 % 

 
อตัรานี4ไม่รวมบริการ 
• ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีี%เกนิกว่าสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าวซ่ีาเรง่ด่วนหรอืบรกิารพเิศษอยา่งอื%นเกี%ยวกบัวซ่ีา 
• ค่าทปิพนกังานขนกระเป๋าของโรงแรมหรอืสถานที%ต่างๆ (ท่านจะตอ้งดแูลสมัภาระของท่านดว้ยตวั

ท่านเอง) 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปไกดท้์องถิ/นและหวัหน้าทวัร ์ท่านละ  300 บาท โดยเรียกเกบ็

พร้อมกบัค่าทวัร ์
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการที%ระบุ เช่น ค่าเครื%องดื%มและค่าอาหารที%ไมไ่ดร้ะบุในรายการ

หรอืที%ส ั %งเพิ%มเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าทาํใบอนุญาตที%กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 10,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ%งท่าน สาํหรบัการ
จองทวัรส์่วนที%เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนั �นทางบรษิทัฯ จะขอ
สงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิค่ามดัจาํทั �งหมด 
 
การยกเลิก 
• หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัทาํงาน มฉิะนั �นบรษิทัฯจะขอ

สงวนสทิธิ -ในการคนืเงนิทั �งหมด 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดแจง้ยกเลกิก่อนออกตั yวโดยสารเครื%องบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ -ในการคนืค่ามดั

จาํ  
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หมายเหต ุ 
 
• รายการอาจจะมกีารเปลี%ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื%องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที%

พกัในต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นในประเทศไทยหรอืประเทศ 
ณ จดุหมายปลายทาง อาท ิ วาตภยั  ภเูขาไฟระเบดิ อุทกภยั อคัคภียั เป็นตน้ ฯลฯ บรษิทัฯจะ
คาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั  และหากเกดิกรณเีหล่านี� การพจิารณาการคนืเงนิ
จะตอ้งเป็นไปตามเงื%อนไขของสายการบนิและโรงแรมในต่างประเทศ หากมกีารยนืยนัการชําระเงนิ
คนื บรษิทัฯ จงึจะสามารถคนืเงนิใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางได ้

• บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีี%กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื%องจากมสีิ%งผดิกฎหมายหรอื
สิ%งของหา้มนําเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื%อมเสยี  
หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที%กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไมว่่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีี%กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง
ใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้วที%พํานกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
 

 

 

รายการและราคาอาจมีการเปลี/ยนแปลงตามช่วงเวลาเทศกาล, ราคาตั mวโดยสารเครื/องบิน, 

ค่าธรรมเนียมของตั mวและภาษีนํ4ามนั และอื/นๆ โปรดตรวจสอบราคากบัทางบริษทัอีกครั 4ง 


