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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ ราคา 

12 – 15 ตลุาคม 2561 (วนัสวรรคต ร.9) 

6,990.- 

20 - 23 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 

7 – 10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 ธนัวาคม 61 – 1 มกราคม 62 (ปีใหม่ บวกเพิ่ม 500 บาท)  

 

พกัโยโฮห ์2 คืน เก็นต้ิง 1 คืน  **ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีพกัเป็นเก็นต้ิงคืนแรกหรือคืนสุดทา้ย** 
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วนัแรก หาดใหญ่ – ปุตราจาย่า - ยะโฮบารูห์                                                                                                                              ( - /เทีย่ง/ เยน็) 

04.30 น. 
05.00 น. 

พร้อมกนั ณ จุดนัดพบ บริเวณหน้าอาคารจุลดิศ สาย 3 ตรงข้ามโรงแรมรามา หาดใหญ่  พนกังานเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่ อ. สะเดา เพ่ือเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย 

06.00 น. ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทาง
ศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่านบูกิตคายอีูตั้ม ผ่านจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ ไทผ้ิง อีโปร์ ตนัหยง
มาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ.... 
 จากนั้นเดินทางต่อ... แถมแวะเท่ียว ปุตราตราจาย่า PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย ท่ีน าเอาหน่วยงานของ

ราชการมารวมกนัไวท่ี้เดียวกนั ชมมสัยิดสีชมพถู่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มสัยิดประจ ารัฐแห่งใหม่ท าเนียบรัฐบาล บนัทึกภาพ
ท่ีสวยงามดว้ยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีสวยงามหามูลค่ามิได ้จนไดช่ื้อว่า   
"นครอุทยาน  นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกต่อสู่รัฐยะโฮบารูห์ รัฐใตสุ้ดของประเทศมาเลเซีย ท่ีประเทศมาเลเซีย
หมายไวว้า่จะท าใหเ้ป็นเมืองคู่ขนานกบัประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 
 

เยน็ 
 
22.00 น. 

 บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(2) จากนั้นเดินทางต่อ...สู่รัฐยะโฮบารูห์ เมืองใตสุ้ดของประเทศมาเลเซีย ติดกบัประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงประเทศมาเลเซียหมายไวจ้ะเป็นเมืองการคา้คู่ขนานกบัประเทศสิงคโปร์...  
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA HOTEL หรือ CRYSTAL CROWN HOTEL 
หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง โยโฮบารูห์ – สิงคโปร์ – อ่าวมารีน่า – ไชน่าทาวน์ – ถนนออร์ชาร์ด – รีสอร์ทเวลิด์ เซ็นโตซ่า – โยโฮบารูห์                 (เช้า / - / - ) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (3) หลงัจากนั้นกา้วเทา้เขา้สู่สิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย เตรียมพร้อมกบั
ความต่ืนตาต่ืนใจ ** น าท่านชมปากแม่น ้า ตรงรูปป้ัน สิงโตทะเลพ่นน ้า สัญลกัษณ์ของสิงคโปร์และชมอาคารแอสแพน
แนล หรือโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ลกัษณะคลา้ยหนามทุเรียนหรือหวัไมคโ์ครโฟน และท่านสามารถถ่ายรูปกบัตึก
ใหม่ล่าสุด THE MARINA BAY SANDS SKYPARK  มาริน่าเบย์แซนด์  ซ่ึงเป็นจุดท่ีสวยท่ีสุดในการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
และ ณ บริเวณ สนามปาดงั ซ่ึงยา่นน้ีจะเป็นเหมือน สนามหลวงสิงคโปร์เป็นศาลาว่าการฯ ชมอนุสาวรีย ์สมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ร้านปลอดภาษีท่ี Duty Free เพ่ือใหท่้านเลือกซ้ือน ้าหอมคุณภาพดีราคาถกู 
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11.00 น. น าท่านสู่ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ท่ีอ่าว มาริน่า เบย ์(Marina 
Bay) บนชั้นท่ีสามของหา้งรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้
และร้านอาหารหลายร้าน บริเวณส่วนตรงกลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติแบบป่าเขียว
ชอุ่ม ภายในหา้งมีโรงภาพยนตร์แบบกลางแจง้อยู่ดว้ย สิงคโปร์ ฟลายเออไดช่ื้อว่า
เป็นชิงชา้สวรรค ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความสูงถึง 165 เมตร เม่ือข้ึนไปอยู่บนชิงชา้ 
จะสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของถนนคนเดินริมฝ่ังแม่น ้ายาวกว่า 210 เม 
ตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ไดแ้บบพาโนรามาวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริน่าอนัเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่า
เขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท 

เทีย่ง เดินทางสู่ China Town สมัผสัสีสนัทุกอยา่งท่ีเป็นของจีน จากนั้นน าท่านชมวดัและพิพิธภณัฑพ์ระเข้ียวแกว้ เพ่ือ สกัการะ
พระบรมสารีริกธาตุและพระเข้ียวแกว้ วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นใจกลางยา่นไชน่าทาวน์ ภายในมีสถปูสร้างข้ึนจากทองค าท่ีมีผูมี้
จิตศรัทธาร่วมบริจาคกวา่ 420 กก. ตวัอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นยคุทองของพุทธศาสนา 
แบ่งเป็น 4 ชั้น ชมพิพิธภณัฑแ์ละนิทรรศการเก่ียวกบัพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภณัฑ ์  ซ่ึงท่านสามารถเลือก
ทานอาหารอิสระ ท่ี Maxwell Food ศูนยอ์าหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีอาหารต่าง ๆ ใหเ้ลือกทานมากมาย 
ไดต้ามอธัยาศยั เช่น ขา้วมนัไก่ บะหม่ี โจ๊ก เป็นตน้ 

บ่าย จากนั้นท่านสามารถชมบรรยากาศและเลือกชอ้ปป้ิงสินคา้น าแฟชัน่ท่ีหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า   ยา่นการคา้ท่ีโด่งดงัท่ีสุดใน
สิงคโปร์ เช่น หา้ง Orchard Centre, ห้าง 313 , ห้างโรบินสัน เป็นตน้... 

15.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทเวิลด ์เซ็นโตซ่า เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานท่ีท่องเท่ียว อนัเล่ืองช่ือของประเทศ 
สิงคโปร์ เช่น ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า SEA AQUARIUM ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) 
ราคาท่านละ SG$39 ชมเมอร์ไลออ้นทาวเวอร์ หรือเลือกท่ีจะเดินเท่ียวชมรอบๆเกาะเซนโตซ่า หรือเขา้บ่อนคาสิโน  พร้อม
อสิระอาหารเยน็ ซ่ึงมีร้านอาหารใหเ้ลือกทานไดห้ลากหลายตามอธัยาศยั 
   
 
 
 
 
 

เยน็ อิสระอาหารเยน็ ณ ถนนสายอาหาร ใน Resort World Sentosa มีร้านอาหารชั้นเยี่ยม กวา่ 60 ร้าน มีอาหารใหเ้ลือก
หลากหลายใหเ้ลือก 

19.30 น. น าท่านสู่ท่าเรือ Clark Quay ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวกินด่ืม ยามค ่าคืนของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ และเพ่ือการ
ท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบของการเท่ียวสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่นํา้สิงคโปร์ (Bump Boat) ชมบรรยากาศใน
แม่น ้าสิงคโปร์ยามค ่าคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น ้าสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซ่ึงท่านจะมองเห็น
แสง สีจากตึกสูงต่าง ๆ รอบเกาะสิงคโปร์ ท่ีสิงคโปร์ตั้งใจท าข้ึนมาเพ่ือความสวยงามไดอ้ยา่งลงตวัและน่าสนใจท่ีสุด  
(ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG  $ 28 /ประมาณ 700  บาท   
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21.00 น. อ าลาสิงคโปร์ น าท่านกลบัสู่ประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮบารูห์ เขา้สู่ท่ี  IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA 
HOTEL หรือ CRYSTAL CROWN HOTEL  หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม โยโฮบารูห์  – มะละกา -  เกน็ติง้                                                                                                                       (เช้า /เที่ยง/ - ) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (4) จากนั้น...น าท่านสู่เกน็ต้ิงไฮแลนด ์
เทีย่ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5) นําท่านแวะเดินทางถึงนครประวติัศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย “มะละกา” ท่าน

จะไดพ้บกบัอารยธรรมสมรัวมทั้งบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั น าท่านชมความงดงามของตึกสไตลชิ์โนโปรตุกีส โบสถ ์คริสเตียน
ท่ีตั้งตระหง่าน ทาดว้ยสีแดงทั้งหลงับริเวณน ้าพุใจกลางเมืองมะละกา พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย จากนั้ นน า
ท่านเดินข้ึนเนินสูงเพ่ือชมวิว เมืองมะละกา ชมโบสถ์เซนต์ พอล  Saint Paul’s Church  ป้อมปืนใหญ่ เอ ฟาร์โมซ่า 
A’Famosa จากจุดท่ีท่านชมท่านจะเห็นทะเล ประวติัศาสตร์ท่ีสมยัก่อนชาวมะละกา ใชเ้ป็นสถานท่ีป้องกนัการบุกรุกจาก
นกัล่าอาณานิคม และท่านสามารถ ชมเรือส าเภาโบราณ  จากจุดชมวิว  และเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารูห์ รัฐใตสุ้ดของ
ประเทศมาเลเซีย ท่ีประเทศมาเลเซียหมายไวว้่าจะท าใหเ้ป็นเมืองคู่ขนานกบัประเทศสิงคโปร์จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่
กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
 
 
 
 
 

16.00 น. จากนั้นน าท่านข้ึนสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการน่ังกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก 
ปลอดภยัและมีความเร็วท่ีสุดในโลก สามารถว่ิงได ้6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวท่ีสุดใน
เอเชีย สมัผสัปุยเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัหนาวเยน็(โปรดนําเส้ือกันหนาวตดิไปด้วย)...  
 เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม First World Hotel จากนั้นเชิญทุกท่านอิสระบนเก็นต้ิงฯ เท่ียวชมบรรยากาศท่ีสวยงามหรือเลือก
สนุกสนาน  ในสวนสนุกTheme Park ทั้ง INDOOR และ OUTDOOR  สวนสนุกกลาง แจง้และในร่มท่ีมีเคร่ืองเล่น
มากมาย เช่น ซีมูเลเตอร์, โรลเลอร์โคสเตอร์, โมโนเรล, , ตะลุยอวกาศ, ผจญ ภยัในซาฟารี หรือเส่ียงโชคในบ่อนคาสิโน  
(ไม่รวมอยู่ใน ค่าใช้จ่ายทัวร์ )      
หมายเหตุ : เน่ืองจากทางเก็นติง้ได้ปิดปรับปรุงสวนสนุกในส่วนของ OUT DOOR/IN DOOR ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 
2556 โดยจะปิดปรับปรุงประมาณ 2 ปี ค่ะ  

เยน็  อสิระอาหารเยน็ซ่ึงมีร้านอาหารมากมายใหท่้านเลือกสรร  จากนั้นใหเ้ขา้ชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
รัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกบักบัการเส่ียงโชคต่างๆ อาทิเช่น สลอ๊ต แมชชีน แบลค็แจค็ รูเลต็ 
ไฮโล เป็นตน้(ท่านสุภาพบุรุษสวมเส้ือมีปก สวมรองเทา้หุม้ส้นท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เดก็อายตุ ่ากวา่ 21 
ปี หา้มเขา้)   หรือ เปล่ียนบรรยากาศไปท่ี First World Plaza เดินเท่ียวชมนครแห่งความบนัเทิงต่างๆ เช่น สมัผสัความเยน็
ของหิมะท่ี Snow World , 
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(โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
         ขอบคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ           

 

อตัราค่าบริการ   
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

บุคคลที่ 3 ของห้อง 
(ไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

6,990.- 5,600.- 3,400.- 
** ห้องพกัที่เกน็ติง้ไม่มีเตยีงเสริมค่ะ** 

 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาจอยกรุ๊ป สําหรับลูกค้าทีต้่องการเหมากรุ๊ป กรุณาสอบถามราคากบัฝ่ายขายนะคะ^_^ 

 

 

 

 

 

 

 Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกบันิทรรศการกว่า 500 ชนิดท่ีหาชมไดย้ากจากโลกใบน้ี ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนเนม
จากทัว่โลกท่ีลดกระหน ่าราคาตลอดปี และใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  **** บนเก็นติง้ อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 18-22 องศา
เซลเซียส ควรเตรียม เส้ือกันหนาวไปด้วย**** 

วนัที่ส่ี     เกน็ติง้ ไฮแลนด์ -  หาดใหญ่                                                                                                                                (เช้า/เที่ยง/ -) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6)   น าท่านเดินทางกลบัหาดใหญ่ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7)  เดินทางต่อ......หากมีเวลาแวะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรีจงัโหลน 

19.00 น. เดินทางกลบัถึงหาดใหญ่  โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 

   ** บริษัทฯ ....ไม่ได้รวมค่าอาหารบางมือ้ไว้ในค่าทวัร์....ด้วยเหตุผลหน่ึงในวธีิทีจ่ะให้นักท่องเทีย่วได้ซึมซับ
วฒันธรรมและความเป็นอยู่ทีแ่ท้จริงของท้องถิ่นในประเทศน้ันๆได้อย่างลกึซ้ึง ส่ิงน้ันกค็ือการได้ลิม้ลอง
อาหารรสชาติดั้งเดิมตามแบบฉบับของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในบางมือ้ตามความเหมาะสมโดยมีไกด์และ
หัวหน้าทวัร์คอยดูแลในการซ้ืออาหารอย่างใกล้ชิด.....** ^______^ 
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อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  จ านวน 3 คืน 
 อาหาร 7 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถบสัปรับอากาศ พร้อมหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ (ค่ากระเชา้ข้ึนลงยอดเขาเก็นต้ิง) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ี

ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

อตัราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ (นํา้ใจลูกทวัร์)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าเคร่ืองเล่นสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ,ค่าขึน้ชมสวนและสระว่ายนํ้า Sky Park,ล่องเรือชมแม่นํ้าสิงคโปร์ 

(Bump Boat),นํา้พุดนตรี (Wings of Time),กระเช้าลอยฟ้า(Cable Car),The merlion tower, Singapore Flyer  
 ไม่รวมเซอร์ชาร์จค่าห้องพกัตามทีโ่รงแรมเรียกเกบ็ 

 
 
 
 
 
เงือ่นไขการจองทวัร์ 
 ชําระเงนิมดัจาํ 50 % ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากทาํการจองระบุทีน่ั่ง จองก่อนมสิีทธ์ิเลอืกทีน่ั่งก่อนหากพ้นกาํหนด
บริษทัมคีวามจาํเป็นต้องจาํหน่ายตัว๋ทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอืน่ พร้อมส่งสําเนา พาสปอร์ต/ ส่วนทีเ่หลอืชําระ ก่อนเดนิทางอย่าง
น้อย 15 วนั        

ผู้จดัทัวร์จะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ ได้   เนื่องจากผู้จดัทัวร์ได้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปทั้งหมดแล้ว  
ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว  อนัเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก เมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 
หรือการถูกปฏิเสธต่างๆ   

  (ยอมรับ และ รับทราบเงือ่นไข.....................................................................................) 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัเดนิทาง  
 มิฉะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 
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เงื่อนไขการยกเลกิ  

1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี                                                           
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี                                                                      
 3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี                              
เงือ่นไขการบริการ 

1.    ราคาน้ีจ านวนผูเ้ดินทาง 35 ท่านข้ึนไป  หากไม่ครบตามก าหนดราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลง                                   
2.  เม่ือตกลงในเง่ือนไขและทางบริษทัไดจ้องโรงแรมแลว้คืนไม่ได ้(อยูใ่นเง่ือนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง แลว้ท่านจะแยกตวัหรือจะ
ไม่ ใชบ้างส่ิงบางอยา่งในรายการไม่สามารถหกัคืนเงินได ้                                                                                                                              
3. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้                                                                               
4. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั                                                                                                             
5. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การจราจร ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ        
     ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล การจราจร 

      ติดขดัหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และ   
      ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ                                
  7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้                   
 8. หนังสือเดนิทางต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค ์  
      เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น                                    
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ 
     ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด                               
10. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั 
      นกัท่องเท่ียวเอง             
 11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได ้

       ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด     

 

#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 0842951942   
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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