เมืองใหม่ ปุตราจายา - เทีย่ วเมืองมรดกโลก มะละกา
นอนสิ งคโปร์ ตะลุยแบบจัดเต็ม
เดินทาง 13 – 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์ )
วันแรก
05.00 น.

12.00 น.
***

คํ่า

หาดใหญ่ – เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya - ยะโฮร์ บาห์ รู Johor Bahru (เช้ า อาหารว่างแบบกล่อง /
เทีย่ ง / เย็น)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ หน้าบริ ษทั ซันนี่ทวั ร์ โดยรถบัสไทย เช้า (1) บริ การอาหารว่าง แบบ
กล่องจากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง จากนั้นคณะเปลี่ยนรถ
บัสเป็ นรถบัสของประเทศมาเลเซี ย เดินทางผ่านพิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ด่านบูกิตกายูฮีตมั และผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง นําท่านเดินท่านผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ ไท้ผงิ อีโปร์
ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย
คณะเดินทางถึง เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya เป็ นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่าง
สมบูรณ์ที่สุด ภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ ดานาปุตรา สํานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี
เปอร์ ดานา สถานที่พาํ นักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา มีโดมสี ชมพู ก่อสร้างด้วย
หิ นแกรนิตสี กุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ น
เครื่ องประดับความโดดเด่น สะพานปุตรางดงามตรึ งตาสถาปั ตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่
เย็น  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) จากนั้นเดินทางต่อ ...
นําท่านเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม New York Hotel, V8 Hotel, Sillca Hotel ,Berjaya Waterfront
Hotel หรื อเทียบเท่า (พักที่ยะโฮร์ บาห์ รู ประเทศมาเลเซีย)

วันทีส่ อง ยะโฮร์ -สิ งคโปร์ - ซิตที้ วั ร์ - Universal Studios - S.E.A. Aquarium - Waterpark - ช้ อปปิ้ ง
ออรชาร์ ต (เช้ า / - / -)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม (4)
10.00 น. นําท่าน ถ่ายรู ป ณ บริ เวณ สนามปาดัง ซึ่ งย่านนี้จะเป็ นเหมือน สนามหลวงสิ งคโปร์
เป็ นศาลาว่าการสิ งคโปร์ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง
ชมอาคารแอสแพนแนล หรื อ โรงละครแห่งชาติของสิ งคโปร์ ลักษณะคล้ายหนามทุเรี ยน จากนั้น ชมปากแม่ นา้
สิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นนํ้า
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นําคณะเดินทางสู่ Resorts World Sentosa ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ ท่านจะ ได้ สั มผัสสุ ดยอดของการผจญภัย
ประสบการณ์ ทแี่ ปลกใหม่ สุ ดยอดความบันเทิงทีม่ ีที่ เดียวในสิ งคโปร์ ยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ สิ งคโปร์ ภายในมี
BATTLESTAR GALACTICA เสี ยวสุ ด ๆ กับรถไฟเหาะตีลงั กา
รางคู่ที่สูงที่สุดในโลก MADAGASGAR สนุกสนานกับเครื่ องเล่นจากตัวละครจาก
มาดากัสการ์ ที่รายล้อมด้วยสัตว์แปลกตามากมาย SCI – FI CITY สัมผัสเมืองไซไฟแห่ง
แรกในสิ งคโปร์ ความมีชีวติ ชีวากับความมหัศจรรย์ของเหล่าเครื่ องจักรอันทันสมัยลํ้าอนาคต
ที่คุณต้องทึ่ง FAR FAR AWAY เมืองแห่งตํานานและนิทาน ตะลึงกับความงดงามของ
ปราสาท SHERK ขวัญใจของคุณหนูๆ จูราสสิ คพาร์ คราปิ ดแอดเวนเจอร์ การผจญภัยกลาง
สายนํ้า เพื่อหนีการตามล่าจากทีเร็ กซ์ รีเวนจ์ ออฟเดอะมัมมี่ รถไฟเหาะที่มีความเร็ วสู ง ที่จะพานักท่องเที่ยวหลบ
ลูกไฟ แมลงปี กแข็ง และกองทัพมัมมี่ท่ามกลางความมืดมิด เครื่องเล่ นและจุดเยีย่ มชมอืน่ ๆ ประกอบด้ วย วอเตอร์
เวิลด์ สเตจ 28 และ เทรเชอร์ ฮนั เตอร์ ที่รอพาคุณไปกับความตื่นเต้น
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านสนุกสนานกับหลากหลายกิจกรรมความบันเทิง ท่านจะได้ พบ ถนนคนเดิน
แห่ งความบริเวณบันเทิง ได้ ที่ FestiveWalk เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง สนุกสนานไปกับการช้อปปิ้ ง พบกับ
ร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย เช่น Coach , Tumi , Victory Secret ตื่นตาไปกับการแสดงโชว์ ทะเลสาบแห่ งความฝัน
(Lake of dreams) การแสดงสายนํ้าประกอบเสี ยงเพลงท่วงทํานองเร้าใจด้วยเทคนิคเลเซอร์ ล้ าํ สมัยเพื่อสร้างสรรค์
เป็ นภาพเคลื่อนไหวหลายมิติ หรือท่ านจะเดินเยื่ยมชมโรงแรมหรู ระดับ 6 ดาว CROCKFORD TOWER เพียงก้าว
เข้าสู่ บนั ไดเลือน เชิญท่านเพลินเพลินกับการเยี่ยมชมคาสิ โนแห่ งแรกของประเทศสิ งคโปร์ (อิสระกับหลากหลาย
กิจกรรม รายการข้ างต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หากสนใจสามารถติดต่ อขอจองตั๋วราคาพิเศษได้ ล่วงหน้ า เพียง 1,900 บาท
(ตั๋วผู้ใหญ่ ) 1,400 (ตั๋วเด็ก อายุ ไม่ เกิน 10 ปี ) ณ แผนกทัวร์ ซันนี่ทวั ร์ )
*** สําหรับท่านใดที่ไม่ได้เข้า สวนสนุกยูนิเวอร์ แซล สตูดิโอ
สามารถเลือกเข้า Resorts World Sentosa
สู่ The Maritime Experiential Museum
ชมพิพิธภัณฑ์การเดินเรื อสมุทรภายในมีการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับการเดินเรื อข้าวของเครื่ องใช้ของ
บรรพบุรุษชาวเอเชียรวมถึงการทําการค้าขาย และ
การขนส่ งสิ นค้าของคนในแถบทวีปเอเชีย จากนั้นคุณ
จะได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติเกีย่ วกับพายุใต้ ฝุ่น
TYPHOON โดยจําลองเหตุการณ์เสมือนคุณตกอยู่
ในสถานะการณ์เรื อกําลังจะจมลง ตื่นเต้นกับเอฟเฟกต์
มากมาย ทั้งพายุฝน ที่กระหนํ่าถาโถมเข้ามา
- เข้ าชม S.E.A. Aquarium หรือ South East
Asia Aquarium เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นา้ ทางทะเลที่ใหญ่ ทสี่ ุ ด
ในโลก ตั้งอยูใ่ นโซนของ Marine Life Park ภายใน Resort World
***
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Sentosa อควาเรี่ ยมแห่งนี้จะเป็ นที่อยูอ่ าศัยของสัตว์ทะเลชนิดต่างๆถึงราว 100,000 ตัว มากกว่า 800 สายพันธุ์ ในแท้งก์ที่
บรรจุน้ าํ ถึง 45 ล้านลิตร อลังการกับผนังกระจกกว้าง 36 เมตร สู ง 8.3 เมตร ภายในAquarium จะแยกเป็ นโซนให้ท่านได้
สัมผัส Ocean dome ชมโดมมหาสมุทรแบบพาโนรามา 180° Discovery touch pool ท่านจะได้สัมผัสปลาดาว
และเม่นทะเล ด้วยมือของท่านเอง Shark seas ทะเลปลาฉลาม ตื่นเต้นกับสายพันธุ์ปลาหาอยากและใกล้จะสู ญพันธุ์
น่าทึ่งกับสายพันธุ์ที่มีอยูบ่ นโลกมากกว่า 420 ล้านปี ฯลฯ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าํ ทางทะเล S.E.A. Aquarium เปิ ดให้เข้าชมได้
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. (หากสนใจพิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นา้ ผู้ใหญ่ 1,030 บาท /เด็ก 800 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
หรือจะเลือกเข้ า
*** Adventure Cove Waterpark ผจญภัยกับ Adventure river
ล่องห่วงยางผ่านโซนป่ าเขียวชอุ่มอันลึกลับ อุโมงค์ใต้น้ าํ ที่มีสัตว์ทะเลรอบๆตัวคุณ
Ray Bay ตื่นตาตื่นใจกับบรรดา ปลากระเบนน้อยใหญ่ ที่คุณสามารถสัมผัส
ได้ดว้ ยตัวคุณเองเสมือนอยูใ่ นโลกของปลา กระเบน Rainbow Reef ดําดึ่งสู่
โลกใต้ทอ้ งทะเลจําลองอันน่าพิศวง ชมแนวปะการังและฝูงปลาหลากหลายชนิด
แหวกว่ายไปพร้อมๆกับคุณ (หากสนใจสวนนา้ ผู้ใหญ่ ราคา 980 บาท /
เด็ก 720 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
*** (อิสระกับหลากหลายกิจกรรม รายการข้ างต้ นยังไม่ รวมในทัวร์ หากสนใจ
สามารถติดต่ อขอจองตั๋วราคาล่วงหน้ า ณ แผนกทัวร์ บริษัท ซันนี่ทวั ร์ ) พร้ อมกันอีกครั้งตามเวลานัดหมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (อิสระ) นําท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นนํามากมายทีถ่ นน Orchard สนุกสนานไปกับ สิ นค้า
มากมายหลายประเภทที่มีหา้ งสรรพสิ นค้ามากมายและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น หนังสื อ, อุปกรณ์กีฬา,
อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, ร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันอีกครั้ง
ตาม เวลานัดหมาย
คํ่า ได้เวลาอันสมควรนําคณะเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Moon Hotel, Chancellor Hotel, Genting Jurong Hotel
หรื อ เทียบเท่า (พักที่ ประเทศสิ งคโปร์ )
วันทีส่ าม สิ งคโปร์ - ช้ อปปิ้ งไชน่ าทาวน์ – นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว - Singapore Flyer ฟลายเออร์ - Gardens By
The Bay สวนพฤกษศาสตร์ – มะละกา Melaka River Cruise
( เช้ า/ - / เย็น )
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม (5)
****
นําท่านนมัสการวัดพระเขีย้ วแก้ว ออกแบบเป็ นสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถงั
สักการะพระบรมสารี ริกธาตุและพระเขี้ยวแก้ว ภายในมีสถูปสร้างขึ้นจาก
ทองคําที่มีผมู ้ ีจิตศรัทธาร่ วมบริ จาคกว่า 420 กก. จากนั้นนําคณะ
เที่ยวชมย่านชุมชนของชาวจีน CHINA TOWN ที่มีประวัติศาสตร์
พร้อมกับการตั้งรกรากของชาวจีน ที่ยาวนานชมตึกรามบ้านช่อง
ที่ยงั คงอนุรักษ์แบบผสมผสานระหว่างความเป็ นชนชาติจีน
และสิ งคโปร์ เข้าด้วยกัน อิสระซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกย่านไชน่ าทาวน์
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***

12.00 น.
***

****

****
คํ่า
****
วันทีส่ ี่
07.00 น.
****

จากนั้นนําท่าน ขึน้ ชมสิ งคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ ตั้งอยูท่ ี่อา่ วมารี น่าเบย์ ชม
ทัศนียภาพจากจุดที่สูงถึง 165 เมตร หรื อสู งเทียบเท่ากับอาคาร 42 ชั้น ทําให้ชิงช้าสวรรค์หรื อ Singapore
Flyer กลายเป็ นชิงช้าสวรรค์ที่มีความสู งมากที่สุดในโลก หนึ่งในเหตุผลที่ทางผูส้ ร้าง Singapore Flyer
บอกกับนักท่องเที่ยวว่าทําไมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิ งคโปร์ ควรจะต้องหาโอกาสนัง่ ชิ งช้าสวรรค์
นี้ให้ได้ซกั ครั้งนึง คือ นอกเหนือจากการที่จะได้เห็นวิวของสิ งคโปร์ จากมุมสู งได้อย่างสวยงาม
แล้ว ก็เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิตเพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไปด้วย
แคปซูลทั้งหมดจํานวน 28 แคปซูล และในแต่ละแคปซูลบรรจุนกั ท่องเที่ยวได้ 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 ก็จะทําให้มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ในชีวติ เป็ นสองเท่า ตามความเชื่อ เชิญคณะสัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้ าที่สวยงามของสิ งคโปร์ จากมุมสู ง
(หากสนใจขึน้ Singapore Flyer ผู้ใหญ่ /เด็ก ราคาเท่ ากัน ท่ านละ 860 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)
นําท่านเดินทางสู่ Gardens By The Bay สวนพฤกษศาสตร์ ที่รวมความอลังการของโครงสร้างต้นไม้ ขนาด
ใหญ่สูงถึง 25 – 50 เมตร เทียบได้กบั ตึกสู ง 9 – 16 ชั้น และยังมีการจัดเรี ยงไม้เลื้อยปกคลุมอย่างสวยงาม ยามคํ่าคืน
จะโดดเด่นด้วยแสงไฟที่เปลี่ยนสี ได้หลายสี นอกจากนี้ยงั มีเรื อนกระจกขนาดใหญ่ติดแอร์ ชมนํ้าตก
จําลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืชและพันธุ์ไม้ในเขตป่ าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ น
ทางเดิน โดยเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุ ดแล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างเป็ นป่ าหมอกซึ่ งมีความ
สวยงามมาก (หากสนใจเข้ า Gardens By The Bay ผู้ใหญ่ ราคา ท่ านละ 750 บาท / เด็กราคา
ท่ านละ 420 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่ มะละกาเมืองมรดกโลก ผ่ านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองทั้งสองประเทศ ท่องเมือง
มรดกโลกเมืองเก่า มะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ ของมาเลเชีย” ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวง และเมืองท่าอันเก่าแก่
(ช่องแคบมะละกานักเดินเรื อทัว่ โลกทั้งอดีต และปั จจุบนั ที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี) นครที่ผสมผสานระว่างชาวดัช,
โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทําให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม
นําคณะล่องเรือแม่ นา้ มะละกา Melaka River Cruise (รวมค่าล่องเรื อแล้ว) ผ่านชมบ้านเมืองที่สวยงามแบบ
อนุรักษ์ด้ งั เดิม
 บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร ( 6 ) รับประทานพืน้ เมืองบะบ๋ าญะญ๋า
นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Avillion legacy Hotel หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
( พักค้ างคืน ...ทีม่ ะละกา , มาเลเซีย )
มะละกา ซิตีท้ วั ร์ – หาดใหญ่
( เช้ า / เที่ยง / - )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม (7) นําท่าน ชมความงามของเมืองมะละกา ป้ อมปื นเอฟา โมซา
โบสถ์ สมัยโบราณ ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่ และชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชนพื้นเมือง
จากนั้นเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ โดยเส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย
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12.00 น.
คํ่า
***

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8) จากนั้นเดินทางต่อ....
ถึงด่านชายแดนผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางทั้งสองประเทศ
เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่ าบริการบัสขั้นต่า 30 ท่ านหากคณะไม่ ครบตามจานวนจะเปลีย่ นเป็ นรถตู้เพือ่ ให้ คณะทีจ่ องแล้ วเดินทางต่ อไปได้

วันทีเ่ ดินทาง
13 – 16 เมษายน 2562
(วันสงกรานต์ )
- เด็ก อายุต่ากว่ า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

จานวนผู้เดินทาง พักคู่ ท่ านละ
บัสขั้นตา่ 30 ท่ าน 7,800 บาท/ท่ าน

ฟรี ไม่ คิดค่ าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยบริ การ
หากจํานวนไม่ครบตามที่กาํ หนดจะเปลี่ยนเป็ นรถตู้
เพื่อให้คณะที่จองแล้วเดินทางต่อไปได้
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 อาหาร รวม 8 มื้อ
-ล่องเรือแม่ น้ามะละกา Melaka River Cruise
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมายเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

พักเดีย่ วท่ านละ
11,300 บาท/ท่ าน

คนทีส่ ามของห้ อง
มีเตียงเสริม
7,020 บาท/ท่ าน

คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้ไม่ รวม :
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม/ ภาษีหกั คืนณที่จ่ายและ
ภาษีอื่นๆ

 Singapore Flyer
ผู้ใหญ่ /เด็ก 860 บาท
Gardens By The Bay
ผู้ใหญ่ 750 บาท / เด็ก 420 บาท
 ตัว๋ Universal
ผู้ใหญ่ 1,900 บาท / เด็ก 1,400 บาท
 Aquarium พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ
ผู้ใหญ่ 1,030 บาท/ เด็ก 800 บาท
Waterpark สวนนา้
ผู้ใหญ่ 980 บาท / เด็ก 750 บาท
-ค่ าเข้ าชมอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดย
มิได้ แจ้ งล่ วงหน้ าขึน้ อยู่กบั ทางสิงคโปร์
มีการเปลีย่ นแปลงราคา
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและ
อื่นๆ นอกเหนือรายการ

- ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ
และ มัคคุเทศก์ เป็ นสิ่ งมุ่งหวัง
ของผู้ให้ บริการ
5

เงื่อนไข :

- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ
กว่า 6 เดือนในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณา
ตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง
โรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่
ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัว
หรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่
สามารถ หักคืนเงินได้
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทาํ การจอง /
ส่วนที่ เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสําเนา
หนังสื อเดินทาง
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าทีต่ กลง ราคาจะต้ อง
มีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

กรุ ณาโอนเงิน :

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่ อยโรบินสั น
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
เลขที่ 865 – 233825-5
บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์ในแต่ละช่วงห้องค่อนข้างเต็ม ที่พกั ส่วนใหญ่จะถูกจองและมัดจําไว้ล่วงหน้า ดังนั้นถ้าโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการห้องพักเต็ม ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ใหม่ตามความเหมาะสม
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทําการชําระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จํานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาํ การยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจํานวนผูเ้ 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 หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่าที่กาํ หนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจํารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพราะแต่ละ
โรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง หรื อสิ งคโปร์ ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของ
แต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน

เงือ่ นไขการจอง
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สําหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทําวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)
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