เที่ยวสองประเทศ มาเลเซีย - สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน
ปุตราจายา- ยะโฮร์ แวะสิงคโปร์ – คาเมรอน
กาหนดการเดินทาง : วันที่ 12 - 15 , 13 – 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์ )
วันแรก
05.00 น.

12.00 น.
***

คํ่า
วันที่สอง
เช้า
***

หาดใหญ่ – เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya - ยะโฮร์ บารู Johor Bahru (เช้ า อาหารว่ างแบบกล่ อง / เที่ยง / เย็น)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ หน้ าบริษทั ซันนี่ทัวร์ โดยรถบัสไทย เช้า (1) บริ การอาหารว่าง แบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง จากนั้นคณะเปลี่ยนรถบัสเป็ นรถ
บัสของประเทศมาเลเซี ย เดินทางผ่านพิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ด่านบูกิตกายูฮีตมั และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง นําท่านเดินท่านผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม สู่
ยะโฮร์ บาห์ รู Johor Bahru แวะเที่ยวเมืองใหม่ ปุตราจายา (เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางต่อ โดยใช้เส้นทางไฮเวย์ตลอดสาย
คณะเดินทางถึง เมืองใหม่ ปุตราจายา Putra Jaya เป็ นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุด
ภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่ งความดึงดูดใจ เปอร์ ดานาปุตรา สํานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ ดานา
สถานที่พาํ นักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา มีโดมสี ชมพู ก่อสร้างด้วยหิ นแกรนิตสี กุหลาบ ออกแบบ
ง่ายๆแต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ นเครื่ องประดับความโดดเด่น สะพานปุตรา
งดงามตรึ งตาสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่
เย็น  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (3) จากนั้นเดินทางต่อ ...
นําท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม New York Hotel, V8 Hotel,Sillca Hotel ,Berjaya Waterfront Hotel
หรื อเทียบเท่า (พักที่ยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซี ย)
ยะโฮร์ บาห์ รู – สิ งคโปร์ - ซิตที้ วั ร์ - Singapore Flyer- Gardens By The Bay สวนพฤกษศาสตร์ ล่ องเรือคลากคีย์ Bump Boat - ช้ อปปิ้ งออชาตร์ Orchard ( เช้ า/ - / - )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม ( 4 ) จากนั้น เดินทางสู่ ด่านมาเลเซี ยและด่านสิ งคโปร์ ( ด่านวูด้ แลนด์ )
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่าน ถ่ายรู ป ณ บริ เวณ สนามปาดัง ซึ่ งย่านนี้ จะเป็ นเหมือนสนามหลวงสิ งคโปร์ เป็ นศาลาว่าการ
สิ งคโปร์ ชมอนุสาวรีย์ สมัยสงครามโลก ครั้งที่สอง ชมโรงละครเอสพลานาด หรื อโรงละครแห่งชาติของสิ งคโปร์
ลักษณะคล้าย หนามทุเรี ยน ชมปากแม่ นา้ สิ งคโปร์ ตรงสิ งโตทะเลพ่นนํ้า ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก

***

จากนั้นนําท่าน ขึน้ ชมสิ งคโปร์ ฟลายเออร์ Singapore Flyer ชิงช้าสวรรค์ ตั้งอยูท่ ี่อา่ วมาริ น่าเบย์ ชมทัศนียภาพจาก
จุดที่สูงถึง 165 เมตร หรื อสู งเทียบเท่ากับอาคาร 42 ชั้น ทําให้ชิงช้าสวรรค์หรื อ Singapore Flyer กลายเป็ นชิงช้า
สวรรค์ที่มีความสูงมากที่สุดในโลก หนึ่ งในเหตุผลที่ทางผูส้ ร้าง Singapore Flyer
บอกกับนักท่องเที่ยวว่าทําไมนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนสิ งคโปร์ควรจะต้องหาโอกาสนัง่ ชิงช้าสวรรค์
นี้ให้ได้ซกั ครั้งนึง คือ นอกเหนื อจากการที่จะได้เห็นวิวของสิ งคโปร์จากมุมสูงได้อย่างสวยงาม
แล้ว ก็เพื่อความเจริ ญรุ่ งเรื องในชีวิตเพราะว่า Singapore Flyer ประกอบไปด้วย
แคปซูนทั้งหมดจํานวน 28 แคปซูน และในแต่ละแคปซูนบรรจุนกั ท่องเที่ยวได้ 28 คน
ซึ่ งเลข 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 องในชีวิตเป็ นสองเท่า
ตามความเชื่อ เชิญคณะสัมผัสประสบการณ์ในการชมท้องฟ้ าที่สวยงามของสิ งคโปร์จากมุมสูง (หากสนใจขึน้ Singapore
Flyer ผู้ใหญ่ /เด็ก ราคาเท่ ากัน ท่ านละ 860 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ( อิสระ ) จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Gardens By The Bay
สวนพฤกษศาสตร์ที่รวมความอลังการของโครงสร้างต้นไม้ ขนาดใหญ่สูงถึง 25 – 50 เมตร เทียบได้กบั ตึก
สูง 9 – 16 ชั้น และยังมีการจัดเรี ยงไม้เลื้อยปกคลุมอย่างสวยงาม ยามคํ่าคืนจะโดดเด่นด้วยแสงไฟที่เปลี่ยน
สี ได้หลายสี นอกจากนี้ยงั มีเรื อนกระจกขนาดใหญ่ติดแอร์ ชมนํ้าตกจําลองขนาดใหญ่ พร้อมด้วยพันธุ์พืช
และ พันธุ์ไม้ในเขตป่ าดิบชื้นมากมาย ในโดมจะออกแบบเป็ นทางเดิน โดยเราจะขึ้นลิฟต์ไปชั้นบนสุด
แล้วเดินไล่ลงมาจนถึงชั้นล่างเป็ นป่ าหมอกซึ่งมีความสวยงามมาก

(หากสนใจเข้ า Gardens By The Bay ผู้ใหญ่ ราคา ท่ านละ 750 บาท / เด็กราคา ท่ านละ 420 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
***
***

***

เย็น

จากนั้นเข้าสู่ร้าน Duty Free เพื่อให้ท่านซื้อสิ นค้าคุณภาพดีราคาถูก
นําคณะสู่ท่าเรื อ Clark Quay ล่ องเรือ Bump Boat ชมบรรยากาศยามเย็นของแม่น้ าํ สิ งคโปร์ สมัยก่อน คือ ท่าเรื อขนถ่าย
สิ นค้าขึ้นสู่เกาะสิ งคโปร์แต่ปัจจุบนั กลายเป็ นแหล่งบันเทิง, ร้านอาหารริ มนํ้า
และตึกระฟ้ ามากมาย ล่องสู่...เวิง้ อ่าวมารี น่า
(หากสนใจล่ องเรือ ผู้ใหญ่ /เด็ก ราคาท่ านละ 540 บาท ยังไม่ รวมในทัวร์ )
จากนั้น (อิสระ) ช้อปปิ้ งสิ นค้าชั้นนํามากมาย ทีถ่ นน Orchard สนุกสนานไปกับ สิ นค้ามากมายหลายประเภทที่มี
ห้างสรรพสิ นค้ามากมายและมีสินค้าให้เลือกหลายชนิด เช่น หนังสื อ, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, ร้าน
ของเล่นที่ใหญ่ที่สุด ToyRus และอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมกันอีกครั้งตาม เวลานัดหมาย
รับประทานอาหารเย็น ( อิสระ ) จากนั้นนําคณะออกเดินทางออกจากเกาะสิ งคโปร์สู่รัฐยะโฮร์บารู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองทั้ง

2 ประเทศ *** เข้าสู่ที่พกั โรงแรม New York Hotel,V8 Hotel,Sillca Hotel ,Berjaya Waterfront
Hotel หรื อเทียบเท่า (พักที่ยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซี ย)
วันที่สาม
ยะโฮร์ บารู – คาเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands
(เช้ า / เที่ยง/ เย็น)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (5) จากนั้น เดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์
12.00 น.  บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (6) คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่าง
ทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่ งก่อสร้าง และ ประวัติต่างๆ
มากมายแม้แต่ ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็ยงั หลงใหลในความงามตามธรรมชาติของยอดเขาคาเมรอน คาเมรอนฯแบ่งเป็ น
ชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ
Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang

เย็น

 บริ การอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (7) เข้าพัก โรงแรม Strawberry Park ,Heritage Hotel หรื อเทียบเท่า
(พักที่คาเมรอน ประเทศมาเลเซีย)

วันที่สี่
07.00 น.

คาเมรอน –สวนลาเวนเดอร์ Lavender Garden - ช้ อปปิ้ ง ดิวตีฟ้ รี จังโหลน – หาดใหญ่
( เช้ า / เที่ยง / - )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (8) จากนั้นนําท่านชม “สวนลาเวนเดอร์ ” (Lavender Garden ) ที่ยา่ น

Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่วา่ จะเป็ นมุมที่นาํ รองเท้า
มาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณี ย ์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุมแปลงดอกไม้ดา้ นหน้าปลูกด้านหน้า
ปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสี ม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่างสวยงาม ด้านบนเป็ นสวนสตอร์เบอร์รี่ที่เปิ ดให้
นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการเก็บสตอร์เบอร์รี่) ทางออกเป็ นโซนขายของที่ระลึก นําท่าน แวะ
ตลาดพืน้ เมือง เลือกซื้อสิ นค้าต่างๆอาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ผ่านชมไร่ ชา
12.00 น.
 บริ การอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (9)
..
ช้ อปปิ้ งสินค้ าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รีจงั โหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่ าบริการ

จานวนผู้เดินทาง
บัสขั้นต่า 30 ท่ าน
- เด็ก อายุตา่ กว่ า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

พักคู่ / ท่ านละ
6,600 บาท
ฟรี ไม่ คดิ ค่ าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มเี ตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถบัสปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยบริ การ
หากคณะไม่ครบตามจํานวนจะเปลี่ยนเป็ นรถตู้
เพื่อให้คณะที่จองแล้วเดินทางต่อไปได้
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 อาหาร 9 มื้อ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

หมายเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

พักเดีย่ ว / ท่ านละ
9,200 บาท

คนที่สาม มีเตียงเสริม
5,940 บาท

คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้ไม่ รวม :
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่ายและ
ภาษีอื่นๆ

Singapore Flyer
ผู้ใหญ่ /เด็ก 860 บาท
Gardens By The Bay
ผู้ใหญ่ 750 บาท / เด็ก 420 บาท
 ล่ องเรือ (Bump Boat )
ผู้ใหญ่ / เด็ก 540 บาท
- ค่ าเข้ าชมอาจมีการเปลีย่ นแปลงโดยมิได้
แจ้ งล่วงหน้ าขึน้ อยู่กบั ทางสิ งคโปร์ มีการ
เปลีย่ นแปลงราคา
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ
นอกเหนือรายการ
-ไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถและ
มัคคุเทศก์(ค่าทิปขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม
ในเรื่ องของการบริ การและเป็ นสิ่ งมุ่งหวัง
ของผูใ้ ห้บริ การ

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า
6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ //
และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง โรงแรม
แล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ ง)
และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บาง
สิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ หักคืนเงินได้
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทาํ การจอง / ส่ วนที่
เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสําเนาหนังสื อเดินทาง

- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าที่ตกลง ราคาจะต้ องมี
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

กรุ ณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยโรบินสั น
ชื่ อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
เลขที่ 865 – 233825-5
บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียและสิ งคโปร์ ในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ า
โรงแรมตามที่ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความ
เหมาะสม
หมายเหตุ
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้ว
ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น

-

-

เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทําการชําระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะจะเกิดขึ้น
ให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลดจํานวนผูเ้ ดินทาง หลัง
การทางบริ ษทั ได้ทาํ การยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจํานวนผูเ้ ดินทาง หรื อไม่ทาน
อาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว

บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็
ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรมปรับสู 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 อ
หน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อร้านอาหาร
และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้อง
ค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู้ ดินทางตํ่ากว่าที่กาํ หนดแล้วทางบริ ษทั ฯไม่
สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไป
ได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจํารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้บริ การไป
แล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพราะแต่ละ
โรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติง้ หรื อสิ งคโปร์ ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของ
แต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สําหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทําวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

