เทีย่ วสองประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ปุตราจายา- นอนยะโฮร์ แวะสิงคโปร์ – นอนคาเมรอน
กำหนดกำรเดินทำง :
วันแรก
05.00 น.

เที่ยง
***

ค่า
วันที่สอง
เช้า
***

หำดใหญ่ – เมืองใหม่ ปุตรำจำยำ Putra Jaya - ยะโฮร์ บำรู Johor Bahru
(- / เที่ยง / เย็น)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย
ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน
บูกิตคายูอีต้มั ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม สู่ ยะโฮร์ บำรู
Johor Bahru (เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย
คณะเดินทางถึง เมืองใหม่ ปุตรำจำยำ Putra Jaya เป็ นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ ดำนำปุตรำ สานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ ดำนำ
สถานที่พานักประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรำ มีโดมสี ชมพู ก่อสร้ างด้วยหินแกรนิตสี กุหลาบ ออกแบบ
ง่ายๆแต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ นเครื่ องประดับความโดดเด่น สะพานปุตรา
งดงามตรึ งตาสถาปั ตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง
เย็น  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางต่อ ...
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม New York Hotel, Sillca Hotel หรื อเทียบเท่า (ยะโฮร์ บารู ห์)
ซิ ตที้ ัวร์ - Singapore Flyer- Gardens By The Bay สวนพฤกษศำสตร์ - ล่ องเรื อคลำกคีย์ Bump Boat ช้ อปปิ้ งออชำตร์ Orchard ( เช้ ำ/ - / - )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 3 ) จากนั้น เดินทางสู่ ด่านมาเลเซี ยและด่านสิ งคโปร์ ( ด่านวูด้ แลนด์ )
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่าน ถ่ายรู ป ณ บริ เวณ สนำมปำดัง ซึ่ งย่านนี้จะเป็ นเหมือนสนามหลวงสิ งคโปร์ เป็ นศาลาว่าการ
สิ งคโปร์ ชมอนุสำวรี ย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง ชมโรงละครเอสพลำนำด หรื อ

โรงละครแห่งชาติของสิ งคโปร์ ลักษณะคล้าย หนามทุเรี ยน ชมปำกแม่ น้ำสิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นน้ า ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่
ระลึก
***
จากนั้นนาท่าน ขึน้ ชมสิ งคโปร์ ฟลำยเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ ตั้งอยู่ที่อา่ วมาริ น่าเบย์ ชมทัศนียภาพจาก
จุดที่สูงถึง 165 เมตร หรื อสู งเทียบเท่ากับอาคาร 42 ชั้น ทาให้ชิงช้าสวรรค์หรื อ Singapore Flyer กลายเป็ นชิงช้า
สวรรค์ที่มีความสู งมากทีส่ ุ ดในโลก หนึ่งในเหตุผลที่ทางผูส้ ร้าง Singapore Flyer
บอกกับนักท่องเทีย่ วว่าทาไมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิ งคโปร์ ควรจะต้องหาโอกาสนัง่ ชิงช้าสวรรค์
นี้ให้ได้ซกั ครั้งนึง คือ นอกเหนือจากการที่จะได้เห็นวิวของสิ งคโปร์ จากมุมสู งได้อย่างสวยงาม
แล้ว ก็เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ เพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไปด้วย
แคปซู นทั้งหมดจานวน 28 แคปซู น และในแต่ละแคปซูนบรรจุนกั ท่องเทีย่ วได้ 28 คน
ซึ่งเลข 28 เป็ นเลขทางฮวงจุย้ อย่างที่หลายๆ คนทราบกันว่า คนจีนมองว่าเลข 8 คือเลขแห่ง
ความเจริ ญรุ่ งเรื อง ส่ วนเลข 28 เป็ นเลขทางฮวงจุย้ เป็ นการ Double ความเจริ ญรุ่ งเรื อง หรื อ Double
Prosperity ดังนั้นถ้าใครได้มีโอกาสขึ้น Singapore Flyer ก็จะทาให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวติ เป็ นสองเท่า
ตามความเชื่อ เชิญคณะสัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้ าทีส่ วยงามของสิ งคโปร์ จากมุมสู ง (หำกสนใจขึน้ Singapore
Flyer ผู้ใหญ่ /เด็ก รำคำเท่ ำกัน ท่ ำนละ 860 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
เที่ยง รั บประทำนอำหำรกลำงวัน ( อิสระ ) จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ Gardens By The Bay
สวนพฤกษศาสตร์ ที่รวมความอลังการของโครงสร้างต้นไม้ ขนาดใหญ่สูงถึง 25 – 50 เมตร เทียบได้กบั ตึก
สู ง 9 – 16 ชั้น และยังมีการจัดเรี ยงไม้เลื้อยปกคลุมอย่างสวยงาม ยามค่าคืนจะโดดเด่นด้วยแสงไฟที่เปลี่ยน
สี ได้หลายสี นอกจากนี้ยงั มีเรื อนกระจกขนาดใหญ่ติดแอร์ ชมน้ าตกจาลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืช
และ พันธุ์ไม้ในเขตป่ าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุ ด
แล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างเป็ นป่ าหมอกซึ่ งมีความสวยงามมาก
(หำกสนใจเข้ ำ Gardens By The Bay ผู้ใหญ่ รำคำ ท่ ำนละ 750 บำท / เด็กรำคำ ท่ ำนละ 420 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
***
จากนั้นเข้าสู่ ร้าน Duty Free เพื่อให้ท่านซื้ อสิ นค้าคุณภาพดีราคาถูก
***
นาคณะสู่ ทา่ เรื อ Clark Quay ล่ องเรื อ Bump Boat ชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ าสิ งคโปร์ สมัยก่อน คือ ท่าเรื อ
ขนถ่ายสิ นค้าขึ้นสู่ เกาะสิ งคโปร์ แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งบันเทิง, ร้ านอาหารริ มน้ า
และตึกระฟ้ ามากมาย ล่องสู่ ...เวิง้ อ่าวมารี น่า
(หำกสนใจล่ องเรื อ ผู้ใหญ่ /เด็ก รำคำท่ ำนละ 540 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
***
จากนั้น (อิสระ) ช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นนามากมาย ที่ถนน Orchard สนุกสนานไปกับ สิ นค้ามากมายหลายประเภทที่มี
ห้างสรรพสิ นค้ามากมายและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น หนังสื อ, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยี
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า, ร้ านของเล่นที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมากมาย พร้ อมกันอีกครั้งตาม เวลานัดหมาย
เย็น
รั บประทำนอำหำรเย็น ( อิสระ ) จากนั้นนาคณะออกเดินทางออกจากเกาะสิ งคโปร์ สู่รัฐยะโฮร์ บารู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองทั้ง 2 ประเทศ *** เข้าสู่ ที่พกั โรงแรม New York Hotel / Sillca Hotel หรื อเทียบเท่ ำ(ยะโฮร์ บำรู ห์)
วันที่สำม
ยะโฮร์ บำรู – คำเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands
(เช้ ำ / เที่ยง/ เย็น)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (4) จากนั้น เดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์
12.00 น.  บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย
สู่ คำเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands สู งกว่าระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอัน
สลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่ งก่อสร้างและ ประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ รำชำไหมไทย “ จิม ทอม

สั น ” ก็มาหายสาบสู ญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่
ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang
18.00 น.  บริ การอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (6) เข้าพัก โรงแรม Strawberry Park Hotel ,Heritage Hotel
หรื อเทียบเท่า
วันที่สี่
คำเมรอน –สวนลำเวนเดอร์ Lavender Garden - ช้ อปปิ้ ง ดิวตีฟ้ รี จังโหลน – หำดใหญ่
( เช้ ำ / เที่ยง / - )
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (7) จากนั้นนาท่านชม “สวนลำเวนเดอร์ ” ( Lavender Garden) ที่ย่าน
Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่วา่ จะเป็ นมุมที่นารองเท้า
มาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณีย์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุมแปลงดอกไม้ดา้ นหน้าปลูก
ด้านหน้าปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสี ม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่างสวยงาม ด้ านบนเป็ นสวนสตอร์
เบอร์ รี่ทเี่ ปิ ดให้ นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้ าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้ จา่ ยในการเก็บสตอร์ เบอร์ รี่) ทางออกเป็ นโซนขายของ
ที่ระลึก นาท่าน แวะตลาดพืน้ เมือง เลือกซื ้อสินค้ าต่างๆอาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้ สดและดอกไม้ แห้ ง ผ่านชม
ไร่ ชา และผ่านชมความงามของน ้าตกทีส่ วยทีส่ ุด บนเขาคาเมรอน “นา้ ตกอีสกานด้ า
12.00 น.  บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (8)
..
ช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำปลอดภำษีที่ ดิวตีฟ้ รี จังโหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง
ทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตรำค่ ำบริกำร
จำนวนผู้เดินทำง
พักคู่ / ท่ ำนละ
พักเดี่ยว / ท่ ำนละ
คนที่สำม มีเตียงเสริ ม
4 – 5 ท่ ำน
14,400 บำท/ท่ ำน
17,000 บำท/ท่ ำน
12,960 บำท/ท่ ำน
6 – 7 ท่ ำน
10,500 บำท/ท่ ำน
13,100 บำท/ท่ ำน
9,450 บำท/ท่ ำน
8 – 9 ท่ ำน
8,600 บำท/ท่ ำน
11,200 บำท/ท่ ำน
7,740 บำท/ท่ ำน
10 ท่ ำน
7,400 บำท/ท่ ำน
10,000 บำท/ท่ ำน
6,660 บำท/ท่ ำน

- เด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี

ฟรี ไม่คดิ ค่ำบริกำร
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศพร้อมDRIVER GUID คอยให้
การบริ การ
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร8 มื้อ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทาง 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมำยเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง
- ค่าภาษีเดิ นทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิม่ / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่ายและ
ภาษีอื่นๆ
Singapore Flyer

ผู้ใหญ่ /เด็ก 860 บำท
Gardens By The Bay
ผู้ใหญ่ 750 บำท / เด็ก 420 บำท
 ล่ องเรื อ (Bump Boat )
ผู้ใหญ่ / เด็ก 540 บำท
- ค่ ำเข้ ำชมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดย
มิได้ แจ้ งล่ วงหน้ ำขึน้ อยู่กับทำง
สิ งคโปร์ มีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ

- กรณี เปลี่ยนโรงแรมจำกยะโฮร์ เป็ นสิ งคโปร์
พัก GRAND CHANCELLOR หรื อเที่ยบเท่ ำ
รำคำเพิ่มเริ่มต้ นที่ห้องละ 3,500 บำท
-พักคำเมรอนไฮแลนด์ รร.สตอเบอร์ รี่ปำร์ ค ตรง
กับวันศุกร์ ,เสำร์ ปิ ดเทอม มำเลเซี ย เพิ่ม ห้ องละ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ มและอื่นๆ
600 บำท
นอกเหนื อรายการ

- ไม่ รวมค่ ำทิปพนักงำนขับรถ
และ มัคคุ เ ทศก์ (ค่ ำทิ ปขึ้น อยู่
กับควำมเหมำะสมในเรื่องของ
กำรบริกำร และเป็ นสิ่ งมุ่งหวัง
ของผู้ให้ บริกำร )

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า
6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ //
และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง โรงแรม
แล้วคืนไม่ได้ (อยู่ในเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง)
และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บาง
สิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่
เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง

- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ำที่ตกลง รำคำจะต้ องมี
กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้
-รำคำข้ ำงต้ นไม่ ตรงเทศกำลต้องเช็ ครำคำอีกครั้ง
เนื่องจำกโรงแรมมีเซอร์ ชำต์ เช่ นเทศกำลฮำรีรำยอ/
ตรุษจีน/ปี ใหม่ /คริสมำส/วันเกิดกษัตร์ /วันชำติมำเล/
วันวิสเดย/วันดีพำวำดี/

กรุณำโอนเงิน :
ธนำคำรไทยพำณิชย์
สำขำย่อยโรบินสัน
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำลำ้ เลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8
บัญชี ออมทรัพย์

หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซี ยและสิ งคโปร์ ในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้น
ถ้ ำโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำม
เหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว

-

บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคื นค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยู่
กับกฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน

