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ก่อนตดัสินใจซื้อทวัร์ทุกคร้ัง ท่านต้องเปรียบเทยีบดูว่าข้างในโปรแกรมทัวร์เขารวมอะไรไว้ให้ท่านแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิ่ม 
บวก ลบ กันแล้วที่ไหนจะถูกว่า เช่น อาหารมีกี่มือ้ ค่าเข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง ค่าทิปไกด์รวมหรือยัง พักที่ไหน พักห้องละกี่ท่าน มี
บริการเสริมระหว่างการเดนิทางหรือปล่าว เช่น น า้หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ที่ส าคัญทัวร์ที่ท่านเลือกต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ตามประเภททีเ่ขาน าเทีย่ว 

แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในโปรแกรมทวัร์นี ้คอื 
ในประเทศสิงคโปร์ :   เมอร์ไลอ้อน – เกาะเซ็นโตซ่า - วดัพระเขีย้วแก้ว – ไชน่าทาวน์ – มาริน่าเบแซน – ถนนออร์ชาร์ 
ในประเทศมาเลเซีย :  กวัลาลมัเปอร์ – ตกึปิโตนัส – เมอร์เด้ก้าฯ - พระราชวงั – ถ า้บาตู – ปุตราจาย่า  – มะละกา 
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ก ำหนดกำรเดินทำง  คณะครบ  25 ท่ำน 

วันที่เดนิทาง รับจองถงึวันที่ ราคาไม่รวมตั๋ว ราคารวมตั๋ว 
23 – 25 ต.ค. 58 15 ต.ค. 58 6,700 บาท - 
27 – 29 พ.ย. 58 27 ต.ค. 58 6,700 บาท 16,500 บาท 
4 - 6 ธ.ค. 58 (ตรงหยดุวนัพอ่) 4 พ.ย. 58 6,700 บาท 16,500 บาท 
11 – 13 ธ.ค. 58 (หยดุรัฐธรรมนญู) 11 พ.ย. 58 6,700 บาท 16,500 บาท 
25 -27 ธ.ค. 58 (หยดุคริสต์มาส) 25 พ.ย. 58 6,700 บาท 16,500 บาท 
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59 (หยดุปีใหม)่ 27 พ.ย. 58 6,700 บาท 16,500 บาท 

 
วนัแรก สนามบินดอนเมือง - สนามบินสิงคโปร์ - เกาะเซ็นโตซ่า– เมอร์ไลออ้น – วดัพระเข้ียวแกว้ – ไชน่าทาวน์ – 

มาริน่าเบแซน – ถนนออร์ชาร์                                                                                                 (--/L/D)       
05.00 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ จุดนดัพบเคาร์เตอร์สายการบินไทยไลออ้นแอร์ เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับ พร้อมจดัการโหลด

กระเป๋าและช่วยท่านในการเช็คอิน 
07.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยไลออ้นแอร์ เท่ียวบินท่ี  SL8800 
11.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสิงคโปร์ จากนั้นผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและรอรับกระเป๋า 
จากนั้น น าคณะเดินทางสู่ ร้านอาหาร 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
 น าท่านชม เกาะเซ็นโตซ่า และใหท้่านถ่ายรูป ณ ดา้นหนา้ส่วนของลูกโลกของ สิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล 
 จากนัน่น าท่านชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซ่ึงเป็นจุดชมวิวริมแม่น ้ าสิงคโปร์ 

ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมี
อายุกวา่ 30 ปี โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า 
ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงามมากๆ The Merlion น้ี ถูกผสมผสาน ระหว่าง 
ความจริงและต านาน ซ่ึงมี หัวเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลา ก าลงัโตค้ล่ืน ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลกัษณ์ของ
ต านานการคน้พบ สิงหปุระหรือสิงคโปร์ในปัจจุบนั ตามต านาน เล่าขานของชาวมาเลยส่์วนล าตวัท่ีเป็นปลา
แสดงถึงการเร่ิมตน้ของสิงคโปร์ ท่ีเตม็ไปดว้ยหมู่บา้นของชาวประมงในอดีตนัน่เอง ใกล้ๆ กนัท่านจะพบกบั 
โรงละครเอสพนาเนดท่ีมีลกัษณะเป็นเอกลษัณ์ท่ีไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คลา้ยกบัเปลือก
ทุเรียนขนาดยกัษมี์ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมอยา่งยิง่ 
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จากนั้น ไดส้มควรน าท่านร่วมสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัพระเขีย้วแก้ว ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ โดยสถูปสร้างข้ึนจากทองค าท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาร่วมบริจาคกว่า 
420 กิโลกรัม ช่ืนชมความงดงามของงานไมแ้กะสลกัจากพระพุทธรูปและตวัอาคาร 
ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบราชวงศ์ถงั ซ่ึงเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในประเทศ
จีน  ณ บริเวณ  ไชน่าทาวน์    

  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ ศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ของประเทศสิงคโปร์ ณ มาริน่า
เบย์แซน ใหท้่านอิสระชอ้ปป้ิง ตามอธัยาศยั (ยงัไม่รวมค่าข้ึนสกายปาร์คา คือชั้น
ดา้นฟ้าบนสุดของตึกท่ีมีสระวา่ยน ้ารูปเรือ และจุดชมววิ ราคาประมาณ 25 $)  
 

เยน็  จากนัน่น าท่านอิสระช๊อปป้ิงบน ถนนออชาร์ด ยา่นการคา้อนัโด่งดงั อิสระกบัการเลือกซ้ือสินคา้นานาชนิด 
ไม่วา่จะเป็นห้าง Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG ฯลฯ โดยเฉพาะสินคา้แบรน
เนมช่ือดงั 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (2)   
พกั  Victoria Hotel อยู่ ย่านบูกติ (หรือเทยีบเท่าระดับเดียวกนั)  อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัท่ีสอง สิงคโปร์ – มะละกา - เมืองใหม่ปุตราจายา่ – กรุงกวัลาลมัเปอร์                                                      (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  
08.00 น. ได้เวลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู่ เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่ายรูปกบั  

ตึกแดง สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองมะละกาในสมยัอดีตท่ีเป็น
จุดคา้ขายหลงัของแหลมมาลายู  ให้ท่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนัน่น าท่าน
เดินทางต่อ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร (4)   
บ่าย  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา่ 
เยน็ น าท่านเดินทางถึง “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซ่ึงเป็นเมืองของรัฐบาล  

และเป็นศูนย์ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  น าท่านชมส านัก
นายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีมีขนาด
ใหญ่มากมายในของมสัยิดตกแต่งอยา่งงดงามตระการตาผา่นชมกระทรวง
ต่าง ๆ ผ่านบา้นพกัของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัมหมัด ซ่ึงตั้งอยู่บนยอดเขากลาง
ทะเลสาบท่ีสวยงาม ใหท้่านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนัน่น าท่านเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (5)   จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั   
พกั Hotel  Pudu  Plaza  Kuala  Lumpur   อิสระใหท้่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

http://www.agoda.com/th-th/hotel-pudu-plaza-kuala-lumpur/hotel/kuala-lumpur-my.html
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วนัท่ีสาม กรุงกวัลาลมัเปอร์ – ตึกแฝดปิโตนสั – ซิต้ีทวัร์ –  ถ ้าบาตู – พระราชวงั – สนามบินกวัลาลมัเปอร์    (B/L/--) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
08.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านถ่ายรูปกบัสัญญาลกัษณ์ ดา้นการท่องเท่ียวของมาเลเซีย นั้นคือ 

ตึกปิโตนสั หรือ TWIN TOWER และให้ท่านไดมี้เวลาสัมผสัตึกอยา่งใกลชิ้ดดว้ยการ
เขา้ไปชอ้ปป้ิง ณ ห้างซูเรีย ซ่ึงอยูใ่นชั้น 1-4 ของตึกปิโตนสั  ซ่ึงจะมีส้ินคา้มากมายให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือ หรือจะเลือกเก็บภาพความประทบัใจตามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (7)   
บ่าย จากนัน่น าท่านเดินชม จัตุรัสเมอเดก้า  ศูนยก์ลางของกรุงกวัลาลมัเปอร์ชมเสา

ธงท่ีสูงท่ีสุดในโลกประมาณ 100  เมตร ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกผา่นชม
ทศันียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มสัยิดหินอ่อน สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL 
TOWER หอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบัส่ีของโลก  น าท่านแวะซ้ือ สินคา้ปลอดภาษี 

ณ ร้านของฝาก เช่น นาฬิกา ขนม ช็อกโกแล็ต   จากนัน่น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าบาตู 
 น าท่านเดินทางถึง  ถ า้บาตู  นอกจากจะเป็นสัญลกัษณ์ของรัฐสลงังอร์ และ

ไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวแลว้  ยงัเป็นวดัและสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดว้ย ในแต่ละปีผูมี้ใจศรัทธาและนกัท่องเท่ียว
หลายพนัคนเดินทางมาท่ีน่ี  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระหวา่งเทศกาลประจ าปีไท
ปูซัม  ถ ้ า หินปูนแห่งน้ีตั้ งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ประกอบด้วยสามถ ้ าหลกั ซ่ึงใช้เป็นวดัและศาลฮินดู ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดของถ ้ าบาตูก็คือ รูปป้ันเทพของ
ศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยู่ใกล้กบัปากถ ้ า นอกจากน้ี หากคุณเดินข้ึนบนัได 272 ขั้น คุณจะสามารถ
มองเห็นทศันียภาพและเส้นขอบฟ้าท่ีสวยงามของเมืองไดอ้ยา่งชดัเจน 

08.00 น. 
 
 

ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่  พระราชวังอิสตาน่า  ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่งชาติ 
พร้อมทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ่์ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  จาก
นัน่น าท่านเดินทางสู่  สนามบินกวัลาลมัเปอร์ 

15.00 น. น าท่านเดินทางถึง  สนามบินกวัลาลมัเปอร์  เจา้หนา้ท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวก ในการช่วยท่านแช็คอิน   
17.00 น. คณะเดินทางกลบัสู่  สนามบินดอนเมืองเทีย่วบินที ่OD522 
18.20 น. คณะเดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เทีย่ว มาเลเซีย  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

*** โปรแกรมและเวลา  อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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  แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ*** 
 

 
 
 
 
 
อตัราค่าบริการ ( ผู้เดินทาง 25 ท่าน )  

ผู้เดินทาง ราคาไม่รวมตั๋ว ราคารวมตั๋ว 

ราคาผู้ใหญ่ (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 6,700 บาท 16,500.- 
ราคาเด็ก (อายุ 3-11 ขวบ) พกักบัผู้ใหญ่ 5,900 บาท 15,700.- 

 

หมายเหตุ:  ราคาทวัร์ท่ีเราเสนอมาน้ี เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหว่างการ
เดินทาง  และค่าอ่ืนๆ ตามท่ีจ่ายจริง  เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นส าคญั  และเราไม่
อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลงัจากท่ีท่านกลบัมาจากการเท่ียวกบัเราในทุกๆ คร้ัง  เราจึงมีนโยบาย
ในการท างานท่ีมีคุณภาพในทุกขั้นตอนการท างาน 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถบสัมาเลเซียปรับอากาศ น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
- ค่าท่ีพกั  2  คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกมือ้ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว (7 มือ้) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าตัว๋เร่ืองบิน (เฉพาะกรณีน้ีท่ีท่านซ้ือทวัร์แบบรวมตัว๋เคร่ืองบินดว้ยครับ) 
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี

เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งกรใบเสร็จ 
- ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ (นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว) 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน    
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษัทฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง  จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
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3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 
 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใช้จ่ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 
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- อตัราคา่บริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 
 

 


