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Good Moment in
Malaysia-Singapore 4D3N

ก ัวลาล ัมเปอร์ เก็นติง้ ไฮแลนด์ เทีย
่ วชมเมืองหลวงใหม่
ปุตราจายา TWIN TOWER , KL TOWER ว ัดเทียนโฮว้
เมืองมรดกโลก มะละกา ล่องเรือชมเมืองมะละกา ยะโฮร์
่
สงิ คโปร์ เมอร์ไลอ้อน รีสอร์ท เวิลด์ เกาะเซ็นโตซา

Universal Studios Singapore

้ ปปิ้ ง ออชาร์ด
สวนนกจูลง
่ เมอร์ไลอ้อน ชอ

โดยสายการบินไทย 4 ว ัน 3 คืน
เก็นติง้ 1 คืน ยะโฮร์ 1 คืน สงิ คโปร์ 1 คืน
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จุดเด่นของรายการเดินทาง
1. บินโดยสายการบินไทย สายการบินประจาชาติ ตรงเวลาสามารถสะสมไมล์ได้
2. มื้ อพิเศษ
- ทานบุฟเฟต์บนเก็นติ้ ง
- ทานบั๊กกุเต๋ ร้านต้นตารับ
- ทานข้าวมันไก่ ร้านดังในสิงคโปร์ ร้าน Boon Tong Kee
3. มีเวลาให้ท่านอิสระเต็มที่ใน UNIVERSAL STUDIO
4. ช้อปปิ้ ง ORCHARD ROAD อย่างเต็มที่
5. โรงแรมระดับ 3-4 ดาว
วันแรก
06.00 น.
09.00 น.
12.10 น.
บ่าย

กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - เก็นติ้ ง ไฮแลนด์
(-/L/D)
พร้อมคณะที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์
สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอานวยความสะดวกแก่สมาชิก
เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 415 นาท่านเหิรฟ้ าสู่ ประเทศมาเลเซีย
ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ KLIA. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว………..
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร……(มื้ อที่ 1)
น าท่ า นชม PUTRAJAYA เมื อ งหลวงใหม่ ของมาเลเชี ย ที่ ได้น าเอา
หน่ วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ
มัสยิด ประจารัฐแห่งใหม่ ทาเนี ยบรัฐบาล ชมความสวยงามด้วยภูมิ
ประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปั ตยกรรม ที่มีลกั ษณะเฉพาะ หา
มูลค่ามิได้ จนได้ชื่อว่า “ นครอุทยาน นครปั ญญาชน ” ถ่ายรูปเป็ น
ที่ระลึก ณ จัตุรสั ปุตรา
เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด์ Genting Highland สถานตากอากาศ
และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง
6,000 ฟิ ต จากนั้นนาท่านนั ่ง เคเบิ้ ลคาร์ SKY WAY สู่ ยอดเขา
เก็นติ้ งฯ เข้าสู่ที่พกั FIRST WORLD HOTEL บนยอดเขาเก็นติ้ งฯ
เพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และ
เชิญเสี่ยงโชคในสถานคาสิโนระดับชาติ ที่มีการจัดการระบบอย่างดี
เยีย่ ม
(ท่านที่ตอ้ งการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ สุภาพสตรีใส่ชุด สุภาพ เด็กอายุต ่ากว่า
21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
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18.00 น.

บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหาร บน เก็นติ้ ง เมนู บุฟเฟ่ ต์ (มื้ อที่ 2)
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย
**โรงแรม FIRST WORD ไม่มีหอ้ งพัก 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม**
**เราจะขึ้ นไปนอนเก็นติ้ งไฮแลนด์ เป็ นคืนแรก ควรจัดกระเป๋า เสื้ อผ้า และของจาเป็ น
ต่างๆ ไว้สาหรับพัก 1 คืน เป็ นกระเป๋าใบเล็ก หรือกระเป๋าที่ทางทัวร์แจกให้ เพื่อสะดวก
ในการเดินทางขึ้ น-ลง กระเช้า และค้างแรมบนเก็นติ้ ง** การขึ้ น หรือ ลง เคเบิ้ ลคาร์
สกายเวย์ ในบางครั้งอากาศไม่เอื้ ออานวย เช่น มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เป็ นต้น การ
ให้บริการจะอยูใ่ นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผคู ้ วบคุมดูแล

วันที่สอง

เก็นติ้ งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตทัี้ วร์ – มะละกา เมืองมรดกโลก – ยะโฮร์
(B/L/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร…. (มื้ อที่ 3)
อาลาเก็นติ้ งฯ นาท่านลง นัง่ รถโค้ชสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทาง
นาท่านเข้าเลือกซื้ อ ช็อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเอง จาหน่ ายเองใน
ราคากันเอง ให้ท่านเลือกซื้ อเป็ นของฝาก ....สมควรแก่เวลา นาท่านชม
ทัศนี ยภาพของเมืองหลวง ผ่านชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก (สูงถึง
452 เมตร) หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จัตรุ สั เมเดก้า และ
ถ่ายรูปหน้าพระราชวังสุลต่านแห่งใหม่ พระราชวังอิสตันน่า ไนกา
ร่า
๊ เต๋ผง ขนมเปี๊ ย กาแฟ
จากนั้น เลือกซื้ อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ น บักกู
น้ ามันตะกิ๊ดรูตดุ๊ น้ ามันที่ขึ้นชื่นในเรือ่ งการประคบแก้ปวดข้อ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 4) เมนู บั๊กกุเต๋ ซุปที่ขนชื
ึ้ ่อของมาเลเซีย
ร้านต้นตารับ
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่เมืองมะละกา
เดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่า ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์ และร่องรอย
อารยธรรมตะวันตก เมื่ องมรดกโลกที่ ได้รับการรับรองจาก UNESCO
น าทุ ก ท่ า นผ่ า นชมบ้า นเก่ า แก่ ส ไตร์ชิ โนโปรตุ กี ส น าทุ ก ท่ า นสัม ผั ส
ดัช ท์สแควร์ ย่า นที่ อ ยู่ของชาวฮอลัน ดา ความสวยงามของ มัส ยิด
ประจ ารัฐ ผสมผสานศิ ลปะของจีน และมุ ส ลิ ม เข้าด้วยกัน ชม วิ ห าร
เซนต์ปอล เรืองเล่าของนั กบุ ญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ มีตานานเล่าขานมาเป็ นเวลาหลายร้อยปี ท
และ ชมป้ อมปื นใหญ่ โปรตุเกส ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1

07.00 น.

12.00 น.

15.30 น.
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18.00 น.

บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่ 5)
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั เมือง ยะโฮร์บารู
JB BERJAYA WATERFRONT / NEW YORK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ยะโฮร์-สิงคโปร์- รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์(รวมค่าตั ๋วแล้ว)
(B/-/D)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 6)
อาลาเมืองยะโฮร์ นาท่านเดินทางสู่ใต้สุดของประเทศมาเลเซียเพื่อ
เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ครึ่ง ชม.)

06.30 น.

เช้า

นาท่าน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองสู่ ประเทศสิงคโปร์ จากนั้นนาท่าน
เดินทางเข้าสู่ รีสอร์ทเวิลด์ เซ็นโตซ่า ให้ท่านอิสระในสวนสนุกยูนิ
เวอร์แซล สตูดิโอ (ค่าใช้จา่ ยนี้ รวมอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์) ราคาตั ๋ว
ท่านละ 1800 บาท
**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว**
ยูนิเวอร์แซล สิงคโปร์ Universal Studios Singapore ได้ถูกเนรมิตขึ้ นในรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโต
ซ่า อภิมหาโครงการมูลค่า 1.58 แสนล้านบาท โดยมีทีม ปารค์ ต่างๆ และ เครื่องเล่นหลาย
ชนิ ด โดยมีเครื่องเล่นที่ออกแบบใหม่ หรือ ดัดแปลงเพื่อสวนสนุ กแห่งนี้ โดยเฉพาะถึง 18 ชนิ ด
ด้วยกัน www.rwsentosa.com รีสอร์ท เวิ ลด์ เซ็ น โตซ่ า ได้สร้างสรรค์ธีมพาร์คแห่งแรกที่
รวบรวมสุดยอดของเครื่องเล่นที่สร้างมาจากภาพยนตร์ชื่อดัง อาทิ รถไฟเหาะรางคู่ที่สูงที่สุด
ในโลก ปราสาทแสนโรแมนติกของเชร็ค ฮี โร่ตัวเขียวผูโ้ ด่งดัง การโชว์รอ้ งเพลงสดโดยเหล่า
สัตว์ประหลาดจากยูนิเวอร์แซล ขบวนแคแรคเตอร์ยอดนิ ยมอย่าง มาริลิน มอนโร และเบ็ตตี้
บู๊บ ที่ จะคอยต้อนรับการมาเยือนของทุ กท่ าน พร้อมด้วยเมนู เด็ ดจาก ร้านอาหาร อิ สระให้
ท่านมีเวลาเต็มที่

19.00 น

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้ อที่7)

20.30 น.

นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั QUALITY HOTEL / IBIS HOTEL หรือ เทียบเท่า
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วันที่สี่

เมอไลอ้อน – วัดเขี้ ยวแก้ว – ไชน่าทาวร์ - ช้อปปิ้ ง ออชาร์ด - กรุงเทพ
(B/L/-)

07.00 น.

เที่ยง

17.00 น.
20.40 น.
22.00 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้ อที่ 8)
นาท่าน ถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์ สามารถ
ถ่ายรูป โรงละครเอสพนาเนด สวยงามแปลกตา ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาด
ยักษ์ วิวสิงคโปร์ ฟลายเอ้อ , มาริน่า เบย์แซนด์
นาท่านเดินทางเข้า สักการะเจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเก่าแก่ และศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นที่เคารพนับถือ
ของคนสิงคโปร์เพื่อเป็ นสิริมงคลแก่ทุกท่าน
….จากนั้ นนาท่านเดินทางเข้าชม วัดพระเขี้ ยวแก้ววัดนี้ ถูกสร้าง
ขึ้ นมาเมื่อไม่นานมานี้ ด้วยทุนสร้างกว่า 53 ล้านเหรียญสิงคโปร์
โดยออกแบบเป็ นสถาปั ตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง ด้านในจะมี 4
ชั้น แบ่งเป็ นโซนต่างๆ เกี่ยวกับศาสนาพุทธ โดยจุดน่ าสนใจอยู่ที่
ชั้น 4 เป็ นพระบรมสารีริกธาตุส่วนฟั น ของพระพุทธเจ้า ให้ได้
สักการบูชา บริ เวณของวัดขอเชิญ ทุ กท่ านเดิ น เที่ ยวชมอาคารบ้านเรือนของชาวจีนที่ ยงั คง
ความเป็ นเอกลักษณ์ในย่าน CHINA TOWN บันทึ กภาพสถาปั ตยกรรมที่ สวยงามพร้อมมีของ
ฝากที่ระลึกมากมายให้เลือกซื้ อหากัน
บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย เมนู ข้าวมันไก่ ที่ขึ้นชื่อของสิงคโปร์
ณ ภัตตาคารบุนถ่องกี่
จากนั้ น ให้ท่ า นอิ ส ระกับ การช้อ ปปิ้ งเดิ น เลื อ กชมสิ น ค้า ทั น สมั ย ที่ ถู ก ใจพร้อ มชมสิ น ค้า
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ค อมพิ วเตอร์ก ล้อ งถ่ ายรูป กล้อ งวี ดีโอและของเล่ น เด็ ก บริ เวณย่า น ช้อ ปปิ้ ง
ORCHARD ROADถนนที่ ทุกๆคนที่ มาสิงคโปร์ตอ้ งเดิ นชมและซื้ อสิ น ค้า BRAND NAME ยี่ห อ้
ต่างๆทั้งสองฝั ง่ ถนน
** อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ ง **
(หัวหน้าทัวร์มี การนัดหมาย กรุณาตรงเวลาด้วย เพื่อประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวม
ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมาย หัวหน้าทัวร์จะใช้วิจารณญาณในการ
เดินทางนาคณะส่วนรวม เดินทางสูส่ นามบิน)
นาท่านเข้าสู่สนามบิน ชางกี ของสิงคโปร์ เตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG410
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ และ ความประทับใจ
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** หากท่านที่ตอ้ งออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการ
ออกตัว๋ เนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***
ื เดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อน เดินทางอย่างน้อย 6 เดือนไม่ตอ
่
หน ังสอ
้ งทาวีซา

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

22-25 ตุลาคม 2558
4-7 ธันวาคม 2558
10-13 ธันวาคม 2558

ผูใ้ หญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
24,900
24,900
24,900

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
24,900
24,900
24,900

23,900
23,900
23,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
6,500
6,500
6,500

 โรงแรมที่พกั ที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้ นอยูก่ บั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ลูกค้าเป็ นหลัก
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามที่ระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าอาหารตามมื้ อที่ระบุในรายการ
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อ จากรายการที่ ร ะบุ เช่น ค่ าทาหนั งสื อ เดิ น ทาง ค่ าโทรศัพ ท์ ค่าโทรศัพ ท์
ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 25 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3%
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เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000 บาทต่อท่านเพื่อสารองที่นัง่
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งชาระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
กรณี นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณี เช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์น้ันๆ
3. การติ ด ต่ อใดๆ กับ ทางบริ ษั ท เช่น แฟกซ์ อี เมล์ หรื อ จดหมายฯ ต้อ งทาในวัน เวลาทาการของทาง
บริ ษั ท ดังนี้ วัน จันทร์ ถึ งศุ ก ร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวัน เวลาดังกล่าวและวันหยุ ด
นักขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. กรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ตอ้ งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นั กท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่(ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้อง อีเมล์ เพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรทางบริษัทไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่ กรณีใดๆ
2. กรณี นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ ตอ้ งการขอรับเงินค่าบริการคืน นั กท่ องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผูม้ ีชื่อใน
เอกสารการจอง) จะต้อง อีเมล์ เพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอานาจพร้อม
หลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระ
แล้ว
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ ชาระ
แล้ว
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชาระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัท
จะหักค่าใช้จ่ายที่ ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ ชาระแล้วเนื่ องในการเตรียมการจัดการน าเที่ ยว
ให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสารองที่นัง่ ตัว๋ เครื่องบิน การจองที่พกั ฯลฯ
3. การเดินทางที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจา
หรือค่าบริการทั้งหมด
4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น อีเมล์ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึ ง
ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนั กขัตฤกษ์ที่รฐั บาลประกาศ
ในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริษัท
5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน
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เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์นี้สาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2. ทัวร์นี้เป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่ านไม่ได้ร่วมเดิ นทางหรือใช้บริก ารตามที่ ระบุ ไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรื อ
ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า -ออกเมืองด้วยเหตุ ผลใดๆ ทางบริษั ทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือ
ทั้งหมดให้แก่ท่าน
3. ทางบริ ษัท ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่ องเที่ ยวร่วมเดิ นทางน้อยกว่า 15 ท่ าน โดย
จะแจ้งให้กบั นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า
และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า แต่หากทางนั กท่องเที่ ยวทุกท่านยินดีที่จะชาระ
ค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกาหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรา
ยินดีที่จะให้บริการต่อไป
4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายจากความผิ ดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่
หนั งสือเดิ นทางและอื่นๆ เพื่ อใช้ในการจองตัว๋ เครื่องบิน ในกรณี ที่นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ มิได้ส่งหน้าหนั งสือ
เดินทางให้กบั ทางบริษัทพร้อมการชาระเงินมัดจา
5. ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ย นแปลงรายการการเดิ น ทางตามความเหมาะสมเพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคานึ งถึงความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิ ดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้ นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริ ษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
7. อัตราค่าบริก ารนี้ คานวณจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ทางบริษั ทเสนอราคา ดังนั้ น ทาง
บริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรับ ราคาค่ าบริ ก ารเพิ่ มขึ้ น ในกรณี ที่ มีก ารเปลี่ ย นแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ ค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าภาษี เชื้ อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทกากับเท่านั้น
ข้อแนะนาก่อนการเดินทาง
1.
กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ต่อชิ้ น และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท และสามารถนา
ออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมี
ขนาดบรรจุภณ
ั ฑ์มากกว่าที่กาหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น
2.

สิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบ
ใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ทอ้ งเครื่องบินเท่านั้น

3. เกาะสิงคโปร์ มีกฎหมายห้ามนาผลิตภัณฑ์ หมากฝรัง่ บุหรี่ ทุกชนิ ดเข้าประเทศ ผูท้ ี่ฝ่าฝื นหากเจ้าหน้ าที่ตรวจพบ
จะถูกจับปรับในอัตราที่สูงมาก สาหรับ บุหรี่ สามารถไปซื้ อที่รา้ นค้าสะดวกซื้ อบนเกาะสิงคโปร์ได้
หน้ า 8 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น

ราคาถูกสุด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถกู ) อีเมล์tourtook@gmail.com

