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Good Moment in  
Malaysia-Singapore 4D3N  
กวัลาลมัเปอร ์ เก็นติง้ไฮแลนด ์เทีย่วชมเมอืงหลวงใหม ่
ปตุราจายา TWIN TOWER  , KL TOWER วดัเทยีนโฮว้ 
เมอืงมรดกโลก มะละกา ลอ่งเรอืชมเมอืงมะละกา ยะโฮร ์

   สงิคโปร ์เมอรไ์ลออ้น รสีอรท์ เวลิด ์เกาะเซ็นโตซา่ 

    Universal Studios Singapore 

สวนนกจลูง่ เมอรไ์ลออ้น ชอ้ปป้ิง ออชารด์  

โดยสายการบนิไทย 4 วนั 3 คนื  
เก็นติง้ 1 คนื  ยะโฮร ์1 คนื สงิคโปร ์1 คนื 
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จุดเด่นของรายการเดินทาง 
1.  บินโดยสายการบินไทย สายการบินประจ าชาติ ตรงเวลาสามารถสะสมไมลไ์ด ้     
2.  ม้ือพิเศษ     - ทานบุฟเฟตบ์นเก็นต้ิง 

- ทานบัก๊กุเต๋ ร้านตน้ต ารับ 
          -  ทานขา้วมนัไก่ ร้านดงัในสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong  Kee  

3. มีเวลาใหท้่านอิสระเตม็ท่ีใน   UNIVERSAL STUDIO  
4. ชอ้ปป้ิง ORCHARD ROAD อยา่งเตม็ท่ี 
5. โรงแรมระดบั 3-4 ดาว 

วนัแรก กรุงเทพ - กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา - เกน็ติง้ ไฮแลนด์                                                               (-/L/D)  

06.00 น. พร้อมคณะท่ีท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 เคาน์เตอร์ 
สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกแก่สมาชิก 

09.00 น. เดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี  TG 415  น าท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย 
12.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กวัลาลมัเปอร์  KLIA. ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้………..  
 บริการอาหารกลางวนั   ณ  ภัตตาคาร……(มือ้ที ่1) 
บ่าย น าท่านชม PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเชีย ท่ีไดน้ าเอาหน่วยงานของราชการมารวมกนัไว้

ท่ีเดียวกนั ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มสัยิด ประจ ารัฐแห่งใหม่ ท าเนียบรัฐบาล ชมความสวยงามดว้ยภูมิ
ประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ท่ีมีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้ จนได้ช่ือว่า “ นคร
อุทยาน นครปัญญาชน ” ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ณ จตุัรัสปุตรา  

 เดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์  Genting  Highland  สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บน
ยอดเขาสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 6,000 ฟิต จากนั้นน าท่านน่ัง เคเบิล้คาร์ SKY WAY  สู่ ยอดเขาเก็นต้ิงฯ 
เขา้สู่ท่ีพกั  FIRST  WORLD  HOTEL  บนยอดเขาเก็นต้ิงฯ เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ มากมาย 
ทั้งในร่มและกลางแจง้ และ เชิญเส่ียงโชคในสถานคาสิโนระดบัชาติ ท่ีมีการจดัการระบบอยา่งดีเยีย่ม 
(ท่านทีต้่องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ  สุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าใน
คาสิโน) 

18.00 น. บริการอาหารค ่า   ณ ห้องอาหาร บน เกน็ติง้ เมนู บุฟเฟ่ต์ (มือ้ที ่2)  
หลงัอาหารอิสระตามอธัยาศยั  

**โรงแรม FIRST WORD ไม่มีห้องพกั 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม** 
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**เราจะขึน้ไปนอนเกน็ติง้ไฮแลนด์ เป็นคืนแรก ควรจัดกระเป๋า เส้ือผ้า และของจ าเป็นต่างๆ ไว้ส าหรับพกั 1 คืน เป็น
กระเป๋าใบเลก็ หรือกระเป๋าที่ทางทวัร์แจกให้ เพือ่สะดวกในการเดินทางขึน้-ลง กระเช้า และค้างแรม
บนเกน็ติง้** การขึน้ หรือ ลง เคเบิล้คาร์ สกายเวย์ ในบางคร้ังอากาศไม่เอือ้อ านวย เช่น มีลมแรง พายุ 
ฝนตกหนัก  เป็นต้น  การให้บริการจะอยู่ในดุลยพนิิจของเจ้าหน้าทีผู้่ควบคุมดูแล  

 

วนัทีส่อง เกน็ติง้ไฮแลนด์ – กวัลาลมัเปอร์ –  ซิตีท้วัร์ – มะละกา เมืองมรดกโลก – ยะโฮร์                  (B/L/D) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร…. (มือ้ที ่3)   
อ าลาเก็นต้ิงฯ  น าท่านลง นัง่รถโคช้สู่ นครกวัลาลมัเปอร์ ระหวา่งทางน าท่านเขา้เลือกซ้ือ ช็อคโกแลต 
ท่ีโรงงานผลิตเอง จ าหน่ายเองในราคากนัเอง ใหท้่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก ....สมควรแก่เวลา น าท่าน
ชมทศันียภาพของเมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดทีสู่งทีสุ่ดทีใ่นโลก (สูงถึง 452 เมตร)  หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จัตุรัสเมเดก้า และถ่ายรูปหน้าพระราชวงัสุลต่านแห่งใหม่ พระราชวงั
อสิตันน่า ไนการ่า   
จากน้ัน เลอืกซ้ือผลติภัณฑ์พืน้เมืองไม่ว่าจะเป็น บั๊กกูเต๋ผง ขนมเป๊ีย กาแฟ  
น า้มันตะกิด๊รูตุ๊ด น า้มันทีข่ึน้ช่ืนในเร่ืองการประคบแก้ปวดข้อ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั    ณ  ภัตตาคาร  (มือ้ที ่4) เมนู บัก๊กุเต๋ ซุปท่ีข้ึนช่ือของมาเลเซีย   ร้านตน้ต ารับ 
หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา 

15.30 น. เดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่า ท่ีมีเร่ืองราวประวติัศาสตร์ และร่องรอยอารยธรรมตะวนัตก เม่ืองมรดกโลก
ท่ีไดรั้บการรับรองจาก UNESCO  น าทุกท่านผา่นชมบา้นเก่าแก่สไตร์ชิโนโปรตุกีส น าทุกท่านสัมผสั 
ดัชท์สแควร์ ยา่นท่ีอยูข่องชาวฮอลนัดา ความสวยงามของ มัสยดิประจ ารัฐ ผสมผสานศิลปะของจีนและ
มุสลิมเขา้ดว้ยกนั ชม วหิารเซนต์ปอล เรืองเล่าของนกับุญ St.Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ มีต านานเล่าขานมาเป็น
เวลาหลายร้อยปี ท่ี และ ชมป้อมปืนใหญ่ โปรตุเกส ตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 1  

18.00 น. บริการอาหารค ่า   ณ   ภัตตาคาร (มือ้ที ่5)   
  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กัเมือง ยะโฮร์บารู 

 JB BERJAYA WATERFRONT  / NEW YORK HOTEL   หรือเทยีบเท่า 
     

วนัทีส่าม ยะโฮร์-สิงคโปร์- รีสอร์ทเวลิด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์(รวมค่าตั๋วแล้ว)             (B/-/D) 

06.30 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่6)   
อ าลาเมืองยะโฮร์ น าท่านเดินทางสู่ใตสุ้ดของประเทศมาเลเซียเพื่อเดินทางเขา้ประเทศสิงคโปร์ (ใชเ้วลา
เดินทางประมาณ คร่ึง ชม.) 



   หนา้ 4 
จาก 9 

 

 
 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

เช้า น าท่าน ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองสู่ ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่ รีสอร์ทเวลิด์ เซ็นโต
ซ่า ใหท้่านอิสระในสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ค่าใช้จ่ายนีร้วมอยู่ในโปรแกรมทวัร์) ราคาตั๋ว ท่าน
ละ 1800  บาท 

**อสิระอาหารกลางวัน เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว** 

ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ Universal Studios Singapore ไดถู้กเนรมิตข้ึนในรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า อภิ
มหาโครงการมูลค่า 1.58 แสนลา้นบาท โดยมีทีม ปารค ์ต่างๆ  และ เคร่ืองเล่นหลายชนิด โดยมีเคร่ือง
เล่นท่ีออกแบบใหม่  หรือ ดัดแปลงเพื่อสวนสนุกแห่งน้ีโดยเฉพาะถึง 18 ชนิดด้วยกัน 
www.rwsentosa.com  รีสอร์ท เวลิด์ เซ็นโตซ่า ไดส้ร้างสรรคธี์มพาร์คแห่งแรกท่ีรวบรวมสุดยอดของ
เคร่ืองเล่นท่ีสร้างมาจากภาพยนตร์ช่ือดงั อาทิ รถไฟเหาะรางคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ปราสาทแสนโรแมน
ติกของเชร็ค ฮีโร่ตวัเขียวผูโ้ด่งดงั การโชว์ร้องเพลงสดโดยเหล่าสัตว์ประหลาดจากยูนิเวอร์แซล 
ขบวนแคแรคเตอร์ยอดนิยมอยา่ง มาริลิน มอนโร และเบ็ตต้ี บู๊บ ท่ีจะคอยตอ้นรับการมาเยือนของทุก
ท่าน พร้อมดว้ยเมนูเด็ดจาก ร้านอาหาร อิสระใหท้่านมีเวลาเตม็ท่ี 

19.00 น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มือ้ที7่) 

20.30 น. น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั QUALITY HOTEL / IBIS HOTEL หรือ  เทียบเท่า  

 

วนัทีส่ี่  เมอไลอ้อน – วดัเขีย้วแก้ว – ไชน่าทาวร์ - ช้อปป้ิง ออชาร์ด - กรุงเทพ                                    (B/L/-)                                         

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มือ้ที ่8)   
น าท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวประเทศสิงคโปร์ สามารถถ่ายรูป โรง
ละครเอสพนาเนด  สวยงามแปลกตา  ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัเปลือกทุเรียนขนาดยกัษ ์ววิสิงคโปร์ ฟลา
ยเออ้ , มาริน่า เบยแ์ซนด์ 
น าท่านเดินทางเขา้ สักการะเจ้าแม่กวนอิมท่ี วดัเก่าแก่ และศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นท่ีเคารพนับถือของคน
สิงคโปร์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่าน 
….จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้ชม วัดพระเขี้ยวแก้ววดัน้ีถูกสร้างข้ึนมาเม่ือไม่นานมาน้ีดว้ยทุนสร้าง
กว่า 53 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ โดยออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมสมยัราชวงศ์ถงั ดา้นในจะมี 4 ชั้น 
แบ่งเป็นโซนต่างๆ เก่ียวกบัศาสนาพุทธ โดยจุดน่าสนใจอยูท่ี่ชั้น 4 เป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟัน 
ของพระพุทธเจา้ ใหไ้ดส้ักการบูชา บริเวณของวดัขอเชิญทุกท่านเดินเท่ียวชมอาคารบา้นเรือนของชาว
จีนท่ียงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ในยา่น CHINA TOWN บนัทึกภาพสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามพร้อมมี
ของฝากท่ีระลึกมากมายใหเ้ลือกซ้ือหากนั   

http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5
http://www.rwsentosa.com/
http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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เท่ียง            บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู ข้าวมันไก่ ทีขึ่น้ช่ือของสิงคโปร์  
ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี ่
จากนั้นให้ท่านอิสระกบัการชอ้ปป้ิงเดินเลือกชมสินคา้ทนัสมยัท่ีถูกใจพร้อมชมสินคา้อิเล็กทรอนิกส์
คอมพิวเตอร์กลอ้งถ่ายรูปกลอ้งวีดีโอและของเล่นเด็กบริเวณยา่น ชอ้ปป้ิง  ORCHARD ROADถนน
ท่ีทุกๆคนท่ีมาสิงคโปร์ตอ้งเดินชมและซ้ือสินคา้ BRAND NAME ยีห่อ้ต่างๆทั้งสองฝ่ังถนน   

** อสิระอาหารเยน็เพือ่ความสะดวกในการช้อปป้ิง ** 
 (หัวหน้าทวัร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพือ่ประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมในกรณีทีท่่าน
สมาชิกมาหลงัเวลานัดหมาย  หัวหน้าทวัร์จะใช้วจิารณญาณในการเดินทางน าคณะส่วนรวม 
เดินทางสู่สนามบิน) 

17.00 น.    น าท่านเขา้สู่สนามบิน ชางกี ของสิงคโปร์ เตรียมตวักลบักรุงเทพฯ 
20.40 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG410 
22.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ 
 
** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋

เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 

*** ขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ช้บริการ *** 
 

  หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลอืก่อน เดินทางอย่างน้อย  6 เดือนไม่ต้องท าวซ่ีา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   หนา้ 6 
จาก 9 

 

 
 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ  
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมี
เตียง 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่  
เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

22-25 ตุลาคม 2558 24,900 24,900 23,900 6,500 

4-7 ธันวาคม 2558 24,900 24,900 23,900 6,500 

10-13 ธันวาคม 2558 24,900 24,900 23,900 6,500 
 

 โรงแรมท่ีพกัท่ีอาจะมีการสลบัปรับเปล่ียนข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านึงถึงผลประโยชน์ลูกคา้
เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าอาหารตามม้ือท่ีระบุในรายการ   ค่าจา้งมคัคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศพัท์ ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่า
อินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจาก
หัวหน้าทวัร์ก่อนการใช้บริการ) 
ค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร์ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ท่านละ 25 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  

2. นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 21 วนั กรณี
นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 



   หนา้ 7 
จาก 9 

 

 
 
 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี

(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอย่างใดอย่าง
หน่ึงเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษทัเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมี้ช่ือในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ือง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืน
เงินค่าบริการดงัน้ี 
2.1 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2.3 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมดทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกั

ค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแล้วเน่ืองในการเตรียมการจัดการน าเท่ียวให้แก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 

3. การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการ
ทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและ
วนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
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2. ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือ
ทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกวา่ 15 ท่าน โดย
จะแจง้ให้กบันกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบล่วงหน้าอยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวี
ซ่า  และอยา่งน้อย 10 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะ
ช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางน้อยกว่าท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได ้ 
ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

4. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ 
เลขท่ีหนงัสือเดินทางและอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดส่้งหนา้
หนงัสือเดินทางใหก้บัทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

5. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ีบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

6. ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนักท่องเท่ียวท่ี
มิไดเ้กิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความ
เจบ็ป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

7. อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทาง
บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

8. มคัคุเทศก์ พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ท่ีจะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณัฑ์ไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน และรวมกนัทุกช้ินไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และ
สามารถน าออกมาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย ์อนุญาตให้ถือไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น ถา้
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ส่ิงของดงักล่าวมีขนาดบรรจุภณัฑ์มากกวา่ท่ีก าหนดจะตอ้งใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้ง
เคร่ืองบินเท่านั้น  

2. ส่ิงของท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัอาวธุ เช่น กรรไกรตดัเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะตอ้งใส่กระเป๋า
ใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ท่ีโหลดใตท้อ้งเคร่ืองบินเท่านั้น  

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามน าผลิตภณัฑ์ หมากฝร่ัง บุหร่ี ทุกชนิดเขา้ประเทศ ผูท่ี้ฝ่าฝืนหากเจา้หน้าท่ีตรวจ
พบจะถูกจบัปรับในอตัราท่ีสูงมาก ส าหรับ บุหร่ี สามารถไปซ้ือท่ีร้านคา้สะดวกซ้ือบนเกาะสิงคโปร์ได ้  

   
 
 
 
  


