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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัที่ รำคำ 

7 – 10 ธนัวำคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

6,990.- 

29 ธนัวำคม 61 – 1 มกรำคม 62 (ปีใหม่ บวกเพิ่ม 500 บำท)  

16 – 19 กุมภำพนัธ ์2562 (วนัมำฆบูชำ) 

14 – 17 มีนำคม 2562 

5 – 8 เมษำยน 2562 (วนัจกัร)ี 

13 – 16 เมษำยน 2562 (วนัสงกรำนต)์ 

17 – 20 พฤษภำคม 2562 (วนัวิสำขบูชำ) 
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14 – 17 กรกฎำคม 2562 (วนัอำสำฬหบูชำ/วนัเขำ้พรรษำ) 

9 – 12 สงิหำคม 2562 (วนัแม่) 

10 – 13 ตลุำคม 2562 (วนัสวรรคต ร.9) 

23 – 26 ตลุำคม 2562 (วนัปิยมหำรำช) 

5 – 8 ธนัวำคำ 2562 (วนัพ่อแห่งชำต)ิ 

พกัโยโฮห ์2 คืน คาเมร่อน 1 คืน  **ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัท่ีพกัเป็นคาเมร่อนคืนแรกหรือคืนสุดทา้ย** 

วนัแรก  หาดใหญ่-มะละกา -ยะโฮร์บารูห์                                                                  (- / เทีย่ง / เยน็) 
04.30 น. พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ หนา้อาคารจุลดิศ สาย 3 พนกังานเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 

05.00 น. จากนั้นน าท่านพร้อมออกเดินทางสู่ด่านสะเดาเพ่ือเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย 
06.00 น. ผา่นด่านสะเดาของไทยท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากร

ของ มาเลเซียท่ีด่านบูกิตคายอีูตั้ม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง) บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนม
ปัง+นม) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (1) เดินทางต่อ.... 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่รัฐมะละกา เมืองประวติัศาสตร์ของมาเลเซียท่านจะไดพ้บกบัอารยธรรมสมยัอาณานิคมท่ียงัคง

อนุรักษไ์วจ้ากชาวโปรตุเกส ชาวดตัช์และชาวองักฤษในรูปแบบของตึก อาคารต่างๆ  ท่ีส าคญั   รวมทั้งบา้นเรือนท่ีอยู่
อาศยั  น าท่านชมความงดงามของตึกสไตลชิ์โนโปรตุกีส โบสถ ์คริสเตียนท่ีตั้งตระหง่านทาดว้ยสีแดงทั้งหลงับริเวณน ้าพุ
ใจกลางเมืองมะละกาพร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมายจากนั้นน าท่านเดินข้ึนเนินสูงเพ่ือชมวิว เมืองมะละกา ชมโบสถ์
เซนต์ พอล  Saint Paul’s Church ป้อมปืนใหญ่ เอ ฟาร์โมซ่า A’Famosa จากจุดท่ีท่านชมท่านจะเห็นทะเล ประวติัศาสตร์
ท่ีสมยัก่อนชาวมะละกาใชเ้ป็นสถานท่ีป้องกนัการบุกรุกจากนกัล่าอาณานิคม และท่านสามารถ ชมเรือสําเภาโบราณ  จาก
จุดชมวิวและเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารูห์ รัฐใตสุ้ดของประเทศมาเลเซีย ท่ีประเทศมาเลเซียหมายไวว้่าจะท าใหเ้ป็นเมือง
คู่ขนานกบัประเทศสิงคโปร์ 
 
 
 
 

เยน็ บริการอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2)  จากนั้นเดินทางต่อ..... 
21.30 น. ถึงโยโฮบารูห์ เพ่ือน าท่านเขา้ท่ีพกั IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA HOTEL หรือ CRYSTAL 

CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง       เมอร์ไลอ้อน - ดิวตีฟ้รี - ย่านไชน่าทาวน์ - ไฟลเออร์-ถนนออชาร์ด - เกาะเซนโตซ่า-ล่องเรือ           (เช้า / -/ -) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สู่สิงคโปร์ เมืองแห่งความหลากหลาย เตรียมพร้อม

กบัความต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านชมปากแม่น ้า ตรงรูปป้ัน สิงโตทะเลพ่นนํ้า สัญลกัษณ์ของสิงคโปร์และชมอาคารแอสแพน
แนล หรือโรงละครแห่งชาติของสิงคโปร์ลกัษณะคลา้ยหนามทุเรียนหรือหวัไมคโ์ครโฟน และท่านสามารถถ่ายรูปกบัตึก
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ใหม่ล่าสุด  THE MARINA BAY SANDS SKYPARK มาริน่าเบย์แซนด์ ซ่ึงเป็นจุดที่ สวยท่ีสุดในการถ่ายรูปเป็นท่ี
ระลึก และ ณ บริเวณ สนามปาดงั ซ่ึงย่านน้ีจะเป็นเหมือน สนามหลวงสิงคโปร์เป็นศาลาว่าการฯ ชมอนุสาวรีย ์สมยั
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ร้านปลอดภาษีท่ีDuty free เพ่ือใหท่้านเลือกซ้ือน ้าหอมคุณภาพดีราคา
ถกู... 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง จากนั้นเดินทางสู่ China Town สัมผสัสีสันทุกอย่างท่ีเป็นของจีนจากนั้นน าท่านชมวดัและพิพิธภณัฑพ์ระเข้ียวแกว้เพ่ือ
สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระเข้ียวแกว้ วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บนใจกลางย่านไชน่าทาวน์ ภายในมีสถูปสร้างข้ึนจาก
ทองค าท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคกวา่ 420 กก.ตวัอาคารสร้างตามสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศถ์งั ซ่ึงเป็นยุคทองของพุทธ
ศาสนาแบ่งเป็น4ชั้น ชมพิพิธภณัฑแ์ละนิทรรศการเก่ียวกบัพุทธศาสนา และชมพุทธรูปภายในพิพิธภณัฑ ์ อิสระอาหาร
เที่ยงที่ Maxwell Food ศูนยอ์าหารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศสิงคโปร์ย่าน China Town ซ่ึงมีอาหารต่าง ๆ ใหเ้ลือกทาน
มากมาย เช่น ขา้วมนัไก่ บะหม่ี โจ๊ก เป็นตน้ 

บ่าย น าท่านสู่ สิงคโปร์ ฟลายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยู่ท่ีอ่าว มาริน่า เบย ์(Marina 
Bay) บนชั้นท่ีสามของหา้งรีเทล เทอร์มินอล (Retail Terminal) ท่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้
และร้านอาหารหลายร้าน บริเวณส่วนตรงกลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติแบบป่าเขียว
ชอุ่ม ภายในห้างมีโรงภาพยนตร์แบบกลางแจง้อยู่ดว้ย สิงคโปร์ ฟลายเออไดช่ื้อว่า
เป็นชิงชา้สวรรค ์ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความสูงถึง 165 เมตร เม่ือข้ึนไปอยู่บนชิงชา้ 

จะสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของถนนคนเดินริมฝ่ังแม่น ้ายาวกว่า 210 
เม ตร สามารถชมวิวของสิงคโปร์ไดแ้บบพาโนรามาวิว 360 องศา ชมอ่าวมาริน่า
อนัเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้า วิวธรรมชาติแบบป่าเขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่างๆ  

(ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG $ 33 /ประมาณ 825 บาท   

 

.............. จากนั้นใหท่้านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจพร้อมชมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์กลอ้ง
ถ่ายรูปกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็ก ณ บริเวณย่านชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD ถนนท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดินชม
และซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยี่หอ้ต่างๆถนนออร์ชาร์ดจดัไดว้่าเป็นแหล่งช็อปป้ิงระดบัโลก เพราะว่ามีศูนยก์ารคา้ 
ร้านคา้ และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเ่รียงราย สองฝ่ังถนนอาทิเช่น หา้ง Orchard Centre, ห้าง 313 , ห้างโรบินสัน และ
อ่ืนๆอีกมากมาย    
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เยน็ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ รีสอร์ทเวิลด ์เซ็นโตซ่า เกาะแห่งความสนุกทุกรูปแบบ สถานท่ีท่องเท่ียว อนัเล่ืองช่ือของ
ประเทศ สิงคโปร์ เช่น ชมพิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า SEA AQUARIUM ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคา
ท่านละ SG$34 ) ชมเมอร์ไลออ้นทาวเวอร์ หรือเลือกท่ีจะเดินเท่ียวชมรอบๆเกาะเซนโตซ่า หรือเขา้บ่อนคาสิโน  พร้อม
อสิระอาหารเยน็ ซ่ึงมีร้านอาหารใหเ้ลือกทานไดห้ลากหลายตามอธัยาศยั  

 
 
 
 

19.30 น. น าท่านสู่ท่าเรือ Clark Quay ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวกินด่ืม ยามค ่าคืนของชาวสิงคโปร์และชาวต่างชาติ และเพ่ือการ
ท่องเท่ียวท่ี สมบูรณ์แบบของการเท่ียวสิงคโปร์ ท่านสามารถเลือก ล่องเรือแม่นํ้าสิงคโปร์ (Bump Boat) ชมบรรยากาศ
ในแม่น ้ าสิงคโปร์ ยามค ่าคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น ้ าสิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซ่ึงท่านจะ
มองเห็นแสง สีจากตึกสูงต่าง ๆ       รอบเกาะสิงคโปร์ ท่ีสิงคโปร์ตั้งใจท าข้ึนมาเพ่ือความสวยงามไดอ้ย่างลงตวัและ

น่าสนใจท่ีสุด (ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ราคาท่านละ SG  $ 28 /ประมาณ  700  บาท   

21.20 น.       อ าลาสิงคโปร์ น าท่านกลบัสู่ประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮบารูห์ เขา้สู่ท่ี IMPIANA HOTEL SENAI / GRAND SENTOSA 
HOTEL หรือ CRYSTAL CROWN HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัทีส่าม โยโฮบารูห์ –กวัลาลมัเปอร์ - คาเมร่อนไฮแลนด์                               ( เช้า / เทีย่ง/ เยน็ ) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 4 ) น าท่านเดินทางสู่ คาเมร่อน ไฮแลนด ์Cameron Highlands.. 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)  ระหว่างทางแวะถ่ายรูปตึกแฝด TWIN 

TOWER  ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศมาเลเซีย สูง 452 เมตรจากระดบัเหนือถนน เป็นท่ี
รู้จกักนัดีว่าเป็นตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก และเป็นตึกระฟ้าท่ีสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก อีกทั้ง
ยงัมี Sky bridge ท่ีสูงท่ีสุดในโลกเป็นสะพานเช่ือมสองตึกเขา้ดว้ยกนั เป็นจุดในการชมวิว
ทิวทศัน์ท่ียอดเยี่ยม ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคารประกอบดว้ยกระจกและเหล็ก 
และการตกแต่งภายใน ท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการให้มาเลเซียมุ่งไปสู่อนาคตและแวะช๊
อปป๊ิงท่ีโรงงานช็อกโกแลตซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของประเทศมาเลเซีย 
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16.00 น. จากนั้นเดินทางต่อสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต 
ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ บนเขาอนัสลบัซบัซอ้นเพลิดเพลิน
กบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้างและประวติัต่าง ๆ มากมาย
แมแ้ต่ราชาไหมไทย “จิม ทอมสัน” ก็มาหายสาบสูญจากท่ีน่ี คาเมร่อนฯ 
แบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดบั (สามชั้น) ทุกระดบัจะมีร้านคา้ โรงแรม 
ตลาด แมแ้ต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาน้ี ชั้นแรกช่ือ Ringlet 
ชั้นท่ีสอง Tanah Rata ชั้นท่ีสาม Bringchang ไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็น
เสน้ทางท่ีคดเค้ียวจากเขาลกูหน่ึงไปสู่เขาอีกลกูหน่ึง    

เยน็ แวะเท่ียว ไร่ชาบารัต ท่ีมีขนาดใหญ่มองดูคลา้ยผืนผา้สักหลาดขนาดยกัษ ์ซ่ึงไร่ชาจะเป็นส่ิงท่ีชนพ้ืนเมืองปลูกอยู่ทัว่ไป
ของคาเมร่อน ชาบารัตเป็นชาท่ีมีรสชาติดีท่ีสุดของมาเลเซีย ท่านสามารถเลือกซ้ือ ชากล่ินหรือรสต่าง ๆ  เพ่ือน าเป็นของ
ฝากหรือของท่ีระลึกใหก้บัคนท่ีรู้ใจ พร้อมถ่ายรูปกบัไร่ชาท่ีมีอากาศท่ีแสนเยน็สบาย  

คํ่า บริการอาหารเยน็ แบบสตมีโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (6)   
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั ROSA PASSADENA HOTEL / HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่า ใหท่้านพกัผอ่นตาม
อธัยาศยั 

วนัทีส่ี่ คาเมร่อนไฮแลนด์  - หาดใหญ่                                                (เช้า / เทีย่ง / -) 
เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม (7)  น าท่านสัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบายบนยอดเขาในยามเชา้

สมัผสัความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาวและชมสวนตะบองเพชรท่ีมากไปดว้ยความงามของดอกไมเ้มืองหนาว
พนัธ์ต่างๆ อาทิ ดอกล าโพง, เยียบิร่า, กหุลาบโคมญ่ีปุ่น เป็นตน้ 

09.30 น. จากนั้นน าท่านเดินเท่ียวชมตลาดยามเช้าของคาเมร่อนไฮแลนด์ เพ่ือเลือกซ้ือผกัและผลไม้สดๆ กรอบๆกลับมา
รับประทานท่ีบา้นได ้  
 
 
 
 
 

10.30 น. น าท่านชม ไร่สตรอเบอร่ี ไดช้มสตรอเบอร่ีสดๆ และอ าลาคาเมร่อนไฮแลนด ์เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 
 
 
 
 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (8) เดินทางต่อ......หากมีเวลาแวะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรีจงัโหลน 
19.00 น. ถึงด่านสะเดา ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ประเทศไทยเดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจ 
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(โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามเวลาและความเหมาะสม) 

อตัราค่าบริการ   
ราคาผู้ใหญ่ 

(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
บุคคลที่ 3 ของห้อง 

(ไม่เสริมเตยีง) 
พกัเดีย่วเพิม่ 

6,990.- 5,600.- 3,100.- 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาจอยกรุ๊ป สําหรับลูกค้าทีต้่องการเหมากรุ๊ป กรุณาสอบถามราคากบัฝ่ายขายนะคะ^_^ 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  จ านวน 3 คืน 
 อาหาร 8 ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถบสัปรับอากาศ พร้อมหวัหนา้ทวัร์และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินบริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดั

ท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ  

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าทปิไกด์ และ คนขับรถ (นํา้ใจลูกทวัร์)  
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 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   

  ** ทางบริษัทฯ ....ไม่ได้รวมค่าอาหารบางมือ้ไว้ในค่าทัวร์....ด้วยเหตุผลหน่ึงในวธีิที่จะให้นักท่องเทีย่วได้ซึมซับ
วฒันธรรมและความเป็นอยู่ทีแ่ท้จริงของท้องถิ่นในประเทศน้ันๆได้อย่างลกึซ้ึง ส่ิงน้ันกค็ือการได้ลิม้ลองอาหารรสชาติ
ดั้งเดิมตามแบบฉบับของคนท้องถิ่นอย่างแท้จริงในบางมือ้ตามความเหมาะสมโดยมีไกด์และหัวหน้าทวัร์คอยดูแลใน
การซ้ืออาหารอย่างใกล้ชิด.....** ^______^ 



 

By NguekThong Tour No.License 41/00209                                                 CODE:SIN-CAMERON 4D3N 

 

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

เงื่อนไขการยกเลิก  
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 แลว้ท่านจะแยกตวั

หรือจะไม่ใชบ้างส่ิงบางอยา่งในรายการไม่สามารถหกัคืนเงินได ้
3.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
4.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การจราจร ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่ นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ 
หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

6.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
การจราจรติดขดัหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

7.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายเุหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค ์ 
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

9.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

10.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง      

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง  
 มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
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11.  เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้
 ระบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

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

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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