รับ-ส่ง สนามบิน กัวลาลัมเปอร์-ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์LEGOLAND MALAYSIA 4 วัน 3 คืน
ยะโฮร์บารู ประตูเชื่อมโยง - สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สต ูดิโอ สัมผัสสุดยอดของการผจญภัยประสบการณ์ที่แปลกใหม่

ยะโฮร์บารู LEGOLAND MALAYSIA อาณาจักรสวนสนุกตัวต่อเลโก้ แห่งแรกในเอเซีย
กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง
วันแรก

กำหนดกำรเดินทำง
รับคณะสนำมบินกัวลำลัมเปอร์ KLIA 2 – ยะโฮร์ บำรู

( – / – / เย็น )

ฃ

****

เย็น
****
วันทีส่ อง
07.00 น.
10.00 น.

***

คณะถึงท่ ำอำกำศยำนนำนำชำติกัวลำลัมเปอร์ โดยสำยกำรบิน .......... เที่ยวบินที่..................
คณะผ่านทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางเรี ยบร้ อยแล้ว ( เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า เวลาไทย 1 ชัว่ โมง )
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะพร้ อมรถตูป้ รับอากาศ จากนั้นเดินทางสู่ ยะโฮร์ บารู
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 1 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
ถึงยะโฮร์ บำรู เดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม New York Hotel หรื อเทียบเท่ ำ ( พักค้ ำงคืน.ที่ยะโฮร์ บำรู , มำเลเซีย )
สิ งคโปร์ - ซิ ตที้ ัวร์ - Universal Studios - S.E.A. Aquarium - Waterpark - ช้ อปปิ้ งออชำรต์ ยะโฮร์ (เช้ ำ / - / -)
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (2) จากนั้น เดินทางสู่ ด่านมาเลเซี ยและด่านสิ งคโปร์ ( ด่านวูด้ แลนด์ )ผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่าน ถ่ายรู ป ณ บริ เวณ สนำมปำดัง ซึ่ งย่านนี้จะเป็ นเหมือน สนามหลวงสิ งคโปร์
เป็ นศาลาว่าการสิ งคโปร์ ชมอนุสำวรี ย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง
ชมอำคำรแอสแพนแนล หรื อ โรงละครแห่งชาติของสิ งคโปร์ ลักษณะ
คล้ายหนามทุเรี ยน จากนั้น ชมปำกแม่ น้ำสิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นน้ า
นาคณะเดินทางสู่ Resorts World Sentosa ยูนิเวอร์ เซล สตูดิโอ
ท่ ำนจะ ได้ สั มผัสสุ ดยอดของกำรผจญภัยประสบกำรณ์ ที่แปลกใหม่ สุ ดยอดควำมบันเทิงที่มีที่ เดียวในสิ งคโปร์
ยูนิเวอร์ เซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ภำยในมี BATTLESTAR GALACTICA เสี ยวสุ ด ๆ กับรถไฟ
เหาะตีลงั การางคู่ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก MADAGASGAR สนุกสนานกับเครื่ องเล่นจากตัวละครจาก
มาดาร์ กสั การ์ ที่รายล้อมด้วยสัตว์แปลกตามากมาย SCI – FI CITY สัมผัสเมืองไซไฟแห่งแรก
ในสิ งคโปร์ ความมีชีวติ ชีวากับความมหัศจรรย์ของเหล่าเครื่ องจักรอันทันสมัยล้ าอนาคต ที่คุณ
ต้องทึ่ง FAR FAR AWAY เมืองแห่งตานานและนิทาน ตะลึงกับความงดงามของปราส
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SHERK ขวัญใจของคุณหนูๆ จูรำสสิ คพำร์ ครำปิ ดแอดเวนเจอร์ การผจญภัยกลางสายน้ า เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็ กซ์
รี เวนจ์ ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็ วสู ง ที่จะพานักท่องเทีย่ วหลบลูกไฟ แมลงปี กแข็ง และกองทัพมัมมี่ท่ามกลาง
ความมืดมิด เครื่ องเล่ นและจุดเยี่ยมชมอื่นๆ ประกอบด้ วย วอเตอร์ เวิลด์ สเตจ 28 และเทรเชอร์ ฮนั เตอร์ ที่รอพาคุณไปกับ
ความตื่นเต้น
เที่ยง อิสระอำหำรกลำงวัน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมความบันเทิง ท่ ำนจะได้พบ ถนนคนเดินแห่ งควำม
บริ เวณบันเทิง ได้ ที่ FestiveWalk เปิ ดให้ บริ กำรตลอด 24 ชั่วโมง สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ ง พบกับร้านค้าแบนด์เนม
มากมาย เช่น Coach , Tumi , Victory Secret ตื่นตำไปกับกำรแสดงโชว์ ทะเลสำบแห่ งควำมฝัน (Lake of dreams) การแสดง
สายน้ าประกอบเสี ยงเพลงท่วงทานองเร้ าใจด้วยเทคนิคเลเซอร์ ล้ าสมัยเพื่อสร้างสรรค์เป็ นภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ
หรื อท่ ำนจะเดินเยื่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดำว CROCKFORD TOWER เพียงก้าวเข้าสู่ บนั ไดเลือน เชิญท่ ำนเพลินเพลิน
กับกำรเยี่ยมชมคำสิ โนแห่ งแรกของประเทศสิ งคโปร์ (อิสระกับหลำกหลำยกิจกรรม รำยกำรข้ ำงต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หำก
สนใจสำมำรถติดต่ อขอจองตัว๋ รำคำพิเศษได้ ล่วงหน้ ำ เพียง 1,850 บำท(ตัว๋ ผู้ใหญ่ ) 1,350 (ตัว๋ เด็ก อำยุ ไม่ เกิน 10 ปี ) ณ
แผนกทัวร์ ซั นนี่ทัวร์ )
*** สาหรับท่านใดที่ไม่ได้เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์ เซล สตูดิโอ สามารถเลือกเข้า นาท่านเดินทางสู่ Resorts World Sentosa
สู่ The Maritime Experiential Museum ชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรื อสมุทรภายในมีการจัดนิทศั การเกี่ยวกับการ
เดินเรื อข้าวของเครื่ องใช้ของบรรพบุรุษชาวเอเชีย รวมถึงการทาการค้าขายและการขนส่ งสิ นค้าของคนในแถบทวีปเอเชีย
จากนั้นคุณจะได้ชมภำพยนตร์ 4 มิติ เกี่ยวกับพำยุใต้ ฝนุ่ TYPHOON โดยจาลองเหตุการณ์เสมือนคุณตกอยู่ใน
สถานะการณ์เรื อกาลังจะจมลง ตื่นเต้นกับเอฟเฟกต์มากมาย ทั้ง พายุฝน ที่กระหน่ าถาโถมเข้ามา
o เข้ ำชม S.E.A. Aquarium หรื อ South East Asia
Aquarium เป็ นพิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำทำงทะเลทีใ่ หญ่ ที่สุดในโลก ตั้งอยู่
ในโซนของ Marine Life Park ภายใน Resort World Sentosa อควาเรี่ ยม
แห่งนี้จะเป็ นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆถึงราว 100,000 ตัว
มากกว่า 800 สายพันธุ์ ในแท้งก์ที่บรรจุน้ าถึง 45 ล้านลิตร อลังกาลกับ
ผนังกระจกกว้าง 36 เมตร สู ง 8.3 เมตร ภายในAquarium จะแยกเป็ นโซน
ให้ท่านได้สัมผัส Ocean dome ชมโดมมหาสมุทรแบบพาโนรามา
180° Discovery touch pool ท่านจะได้สัมผัสปลาดาว และเม่น
ทะเล ด้วยมือของท่านเอง Shark seas ทะเลปลาฉลาม ตื่นเต้นกับสาย
พันธุ์ปลาหาอยากและใกล้จะสู ญพันธุ์ น่าทึ่งกับสายพันธุ์ที่มีอยูบ่ นโลก
มากกว่า 420 ล้านปี ฯลฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าทางทะเล S.E.A.
Aquarium เปิ ดให้เข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
(หำกสนใจพิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้ำ ผู้ใหญ่ 1,030 บำท / เด็ก 800 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ ) หรือจะเลือกเข้ ำ
*** Adventure Cove Waterpark ผจญภัยกับ Adventure river ล่ องห่วงยางผ่านโซนป่ าเขียวชอุ่มอันลึกลับ อุโมงค์
ใต้น้ าที่มีสัตว์ทะเลรอบๆตัวคุณ Ray Bay ตื่นตาตื่นใจกับบรรดา ปลากระเบนน้อยใหญ่ ที่คุณสามารถสัมผัสได้ดว้ ยตัวคุณเอง
เสมือนอยูใ่ นโลกของปลา กระเบน Rainbow Reef ดาดึ่งสู่ โลกใต้ทอ้ งทะเลจาลองอันน่าพิศวง ชมแนวปะการังและฝูงปลา
หลากหลายชนิดแหวกว่ายไปพร้อมๆกับคุณ (หำกสนใจสวนน้ำ ผู้ใหญ่ รำคำ 980 บำท /เด็ก 720 บำท ยังไม่ รวมในทัวร์ )

*** (อิสระกับหลำกหลำยกิจกรรม รำยกำรข้ำงต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หำกสนใจ สำมำรถติดต่ อขอจองตั๋วรำคำล่วงหน้ ำ ณ
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แผนกทัวร์ บริ ษัท ซั นนี่ทวั ร์ ) พร้ อมกันอีกครั้ งตำมเวลำนัดหมำย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) นาท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นนามากมาย
ที่ถนน Orchard สนุกสนานไปกับ สิ นค้ามากมายหลายประเภทที่มี
ห้างสรรพสิ นค้ามากมายและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น หนังสื อ,
อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, ร้ านของเล่น
ที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมากมาย พร้ อมกันอีกครั้งตาม เวลานัดหมาย
ค่า ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทางออกจากเกาะสิ งคโปร์ สู่รัฐยะโฮร์ บารู
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง 2 ประเทศ
*** จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม New York Hotel,Sillca Hotel หรื อเทียบเท่า ( พักค้ ำงคืน.ที่ยะโฮร์ บำรู , มำเลเซีย )

วันทีส่ ำม
เช้า
****
****

ยะโฮร์ บำรู – เลโก้แลนด์ มำเลเซีย Legoland Malaysia – กัวลำลัมเปอร์

( เช้ ำ / – / เย็น )

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม ( 3 )
คณะพร้ อมกันที่ล็อบบี้โรงแรม นาท่านเดินทางสู่ อาณาจักรสวนสนุกตัวต่อเลโก้ ณ Legoland Malaysia
Legoland Malaysia สวนสนุกแห่งแรกในเอเชีย และเป็ นแห่ งที่ 6 ของโลก ด้วยเงิ นลงทุนกว่า 7,200 ล้านบาท
ท่านจะได้สัมผัสกับเครื่ องเล่นกว่า 40 ชนิด รวมถึงหอคอยความสู ง 41 เมตร ที่หมุนรอบแบบ 360 องศาในเวลาเพียงแค่
50 วินาที ใช้ตวั ต่อเลโก้มากกว่า 50 ล้านตัวที่ใช้สร้ างสรรค์อาณาจักรสวนสนุกแห่งนี้ พร้ อมโชว์การแสดง และตื่นตาตื่น
ใจกับเมืองจาลองสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังทัว่ ทุกมุมโลก ที่ทาด้วยตัวต่อเลโก้ท้งั สิ้ น แบ่งเป็ นโซนต่าง ๆ ดังนี้

( ยังไม่ รวมตัว๋ เข้ ำชม )

เที่ยง
****
เย็น
****

1. โซน THE BEGINNING คือ บริ เวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้ านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก
2. โซน MINILAND ที่ใช้ตวั เลโก้ประกอบขึ้นมาจาลองสถานที่สาคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็ น
โซนไฮไลท์ของสวนสนุกเลยก็วา่ ได้
3. โซน LEGO TECHNIC เครื่ องเล่นน่าตื่นเต้นหวาดเสี ยวด้วยรถไฟเหาะ
4. โซน LEGO KINGDOM ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนัง่ รถไฟเหาะบนหลังมังกร
5. โซน LAND OF ADVENTURE ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิ รามิดแห่งอียิปต์
6. โซน IMAGINATION ที่สร้างเสริ มจินตนาการให้คุณหนูนอ้ ยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ
7. โซน LEGO CITY ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรื อ เพื่อให้เรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง
รั บประทำนอำหำรกลำงวันอิสระ ( ไม่ รวมในรำยกำร ) จากนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย
พร้ อมกันที่จุดพัดพบตามเวลานัดหมาย จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 4 ) จากนั้นเดินทางต่อ ...
ถึงกรุ งกัวลำลัมเปอร์ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Cititel Express,Ancasa Hotel หรื อเทียบเท่ ำ ( พักค้ ำง

คืน...ที่กรุงกัวลำลัมเปอร์ , มำเลเซีย )

วันทีส่ ี่
****

กัวลำลัมเปอร์ – ส่ งคณะสนำมบินกัวลำลัมเปอร์ KLIA 2

( เช้ ำ / – / – )

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม ( 5 ) Check-out จำกโรงแรม
นาท่านซิ ต้ ที วั ร์ กรุ งกัวลำลัมเปอร์ Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย
“นครที่หอ้ มล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ชมจัตุรัสเมอร์
เดก้ ำ Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุ งฯ ชม เสำธง ที่มีความสู งที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของ
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สถาปั ตยกรรม อำคำรสุ ลต่ ำนอับดุลซำหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระรำชวังแห่ งชำติ Istana
Negara ทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บไว้ในความทรงจา ผ่านชมทัศนี ยภาพ
ของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มี ความสู ง 421 เมตร Petronas Twin
Tower ตึกแฝดปิ โตรนัส ที่มีความสู ง 452 เมตร
เที่ยง รั บประทำนอำหำรกลำงวันอิสระ เชิญท่ ำนช้ อปปิ้ งห้ ำงซู เรี ยน อิสระตำมอัธยำศัย
*** พร้ อมกันอีกครั้ งตำมเวลำนัดหมำย นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์
**** คณะเช็คอิน ณ เคำร์ เตอร์ เช็คอินสำยกำรบิน................... เที่ยวบินที่................................
**** คณะเหิรฟ้ าจากกัวลาลัมเปอร์ สู่ จุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับที่ดี ***
( โปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม อยู่ทเี่ หตุผลปั ญหาที่ไม่คาดคิดและเวลา )
“ ทุกแห่งใช้เวลาท้องถิน่ เวลามาเลเซีย เร็ วกว่าเวลาไทย 1 ชัว่ โมง ”

อัตรำค่ำบริกำร : กรุ๊ปเหมำเฉพำะคณะท่ำน ให้ ท่ำนสำมำรถ กำหนดวันเวลำเดินทำงได้เอง รำคำนี้ไม่ ตรงเทศกำลไทย และมำเลเซีย
ห้ องพัก
ผู้ใหญ่ 10 ท่ ำน ท่ ำนละ ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ ำน ท่ ำนละ ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่ ำน ท่ ำนละ ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่ ำนท่ ำนละ
พักห้ องละ 2 ท่ ำน
8,100 บำท/ท่ ำน
9,500 บำท/ท่ ำน
11,900 บำท/ท่ ำน
16,500 บำท/ท่ ำน
พักห้ องละ 1 ท่ ำน
10,600 บำท/ท่ ำน
12,000 บำท/ท่ ำน
14,400 บำท/ท่ ำน
19,000 บำท/ท่ ำน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
7,290 บำท/ท่ ำน
8,550 บำท/ท่ ำน
10,710 บำท/ท่ ำน
14,950 บำท/ท่ ำน
- เด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี ฟรี ไม่คดิ ค่ำบริกำร
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่
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แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 อาหาร รวม 6 มื้อ
 ค่าประกันภัยการเดิ นทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมำยเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดิ นทาง
- ค่าภาษีเดิ นทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืนณที่จ่ายและ
ภาษีอื่นๆ

เงื่อนไข :

- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่า
กว่า 6 เดือนในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณา
ตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง
 ตั๋วUniversal
โรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่
ผู้ใหญ่ 1,850 บำท / เด็ก 1,350 บำท ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัว
 Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า หรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่
สามารถ หักคืนเงินได้
ผู้ใหญ่ 1,030 บำท/ เด็ก 800 บำท
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง /
Waterpark สวนน้ำ
ส่ วนที่ เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนา
ผู้ใหญ่ 980 บำท / เด็ก 720 บำท
 Legoland ผู้ใหญ่ 1,700 บำท/ หนังสื อเดินทาง
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ ำที่ตกลง รำคำจะต้ อง
เด็ก 1,400 บำท
มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

-ไม่ ร วมตั๋ ว เครื่ อ งบิ น กทม-กั ว ลำกรุณำโอนเงิน :
กทม
ธนำคำรไทยพำณิชย์
-ค่ ำเข้ ำชมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงโดย
สำขำย่ อยโรบินสั น
มิได้ แจ้ งล่ วงหน้ ำขึน้ อยู่กับทำง
สิ งคโปร์ หรื อมำเลมีกำรเปลี่ยนแปลง
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำล้ำเลิศ
รำคำ
เลขที่ 865 – 207473 – 8
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและ
อื่นๆ นอกเหนือรายการ

บัญชี ออมทรัพย์

- ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนขับรถ
หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซี ยและสิ งคโปร์ ในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้น
ถ้ ำโรงแรมตำมที่ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริ ษัทฯขอสงวนสิ 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 จาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ

-

หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้
แล้ว ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น

-

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของ
คณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง
หรื อลดจานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
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-

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

-

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้อย 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 อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น

-

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่
อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

-

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้ว
ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน
เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไปได้

-

หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจาก
ใช้บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี

เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง หรื อสิ งคโปร์ ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วน
โรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง

- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ

-

- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย

เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
-

สาหรับพาสปอร์ ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)
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