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ก าหนดการเดินทาง  31 ธ.ค. 2559 – 03  ม.ค. 2560… เริ่มที่หน้าโลตัส มอ.หาดใหญ ่
วันแรก หาดใหญ่ – มาเลเซีย – เมืองใหม่ปุตราจาย่า – เมืองมรดกโลกมะระกา – ยะโฮบารู                                (-/L/D) 

05.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ จุดนัดพบ หน้าโลตัส มอ.หาดใหญ่   เจ้าหน้าที่จะช่วย

ขนสัมภาระของท่านขึ้นรถ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา จ.สงขลา  

06.00 น. นําคณะเดินถึงด่านจังโหลน  มัคคุเทศก์นําคณะผ่านด่าน  ไทย – มาเลเซีย   (เจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกในเร่ือง 
เอกสาร  เข้า – ออก ทั้งสองประเทศ)    นําท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน  ประเทศมาเลเซียประทับตราหนังสือ
เดินทางและผ่านพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซียที่  ด่านบูกิตคาอีตั๊ม   ก่อนนําท่านเดินทางผ่านเมือง 
และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์
ตันหยงมาลิม  ซึ่งทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรื่นสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือก
พักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร (1)     จากนั้นนําคณะเดินทางต่อให้ท่านชมทัศนียภาพ สองข้างทาง 

และร่วมสนุกกับกิจกรรมบนรถกับทีมงานมัคคุเทศก์เดินทาง สู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า 
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บ่าย นําท่านชม  “เมืองใหม่  (PUTRA JAYA)” ซึ่งเป็นเมืองของรัฐบาล  และเป็นศูนย์

ราชการแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย  นําท่านชมสํานักนายกรัฐมนตรี  (ท่านดร .

มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่ง

อย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง  ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮัม

หมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

เย็น นําคณะแวะชม เมืองมะละกา พร้อมทั้งให้คณะได้ถ่านรูปกับ  ตึกแดง สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของ

เมืองมะละกาในสมัยอดีต ที่เป็นจุดค้าขายหลังของแหลมมาลายู จากนั้นนําคณะเดินทาง

ต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองชายแดนระหว่างประเทศมาเลเซีย กับประเทศสิงคโปร์  

ค่ํา บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (2)    หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก 

พัก  SELASA  HOTEL  JAHOR   (ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสอง ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – ถนนออร์ชาร์ด                                  (B/-/D) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3) 

08.00 น. จากนั้นนําท่านเดินทางเข้าสู่ ประเทศสิงคโปร์ นําท่านชมถนน อลิซาเบธวอล์ค  ซึ่งเป็นจุดชม
วิวริมแม่น้ําสิงคโปร์ ท่านสามารถ ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ 
ซึ่งมีอายุกว่า  30 ปี โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโต ครึ่งปลานี้หันหน้าออกทาง อ่าวมาริน่า  ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงามมากๆ  The Merlion นี้ ถูกผสมผสาน ระหว่าง  ความจริงและตํานาน 
ซึ่งมี หัวเป็นสิงโตและลําตัวเป็นปลา กําลังโต้คลื่น ส่วนหัวนั้นเป็นสัญลักษณ์ของตํานานการค้นพบ สิงหปุระหรือ
สิงคโปร์ในปัจจุบัน ตามตํานาน เล่าขานของชาวมาเลย์ส่วนลําตัวที่เป็นปลาแสดงถึงการเร่ิมต้นของสิงคโปร์  ที่เต็ม
ไปด้วยหมู่บ้านของชาวประมงในอดีตนั่นเอง ใกล้ๆกันท่านจะพบกับ  โรงละคร  เอสพนาเนด  ที่มีลักษณะเป็น
เอกลัษณ์ที่ไม่เหมือนใครภายนอกถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเปลือกทุเรียนขนาดยักษ์มีความสวยงามทาง
สถาปัตยกรรมอย่างยิ่ง   สมควรแก่เวลานําท่านสัมผัสความ อลังการได้เพลิดเพลินกับ Universal Studio แห่งเกาะ 
Sentoza กับเคร่ืองเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น  

1.        Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกับการผจญภัยในโลก จูลาสิค พาร์ค และ water world,  
2.           Zone Far Far Away สัมผัสโลกการ์ตูนวอลท์ ดิสนีย์ เหล่าการ์ตูนดังจากเทพนิยายอันโด่งดังทั่วโลก

, 
3.        Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลกการ์ตูน  สัมผัสตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศดินแดน      
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มหัศจรรย์เกาะแอฟริกาใต้พร้อมกับ เหล่าตัวการ์ตูนดัง, 
4. Zone Hollywood ชมการแสดงอันต่ืนตา  ราวกับท่านได้สัมผัส 

บรรยากาศเหมือนจริง, 
5.  Zone NewYork  ตื่นตาต่ืนใจกับสเปเชี่ยลเอฟเฟคที่เหมือนจริงกับ พายุ

เฮอริเคนที่พัดกระหน่ํา นิวยอรค์ซิตี,้ 
6.  Zone Sci-fi city ตื่นตาต่ืนใจกับ BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุด

ของโลก, 
7.         Zone Ancient Egypt  รีเวนจ์ออฟเดอะมัมมี่ร่วมต่ืนเต้น กับการผจญภัยกองทัพมัมมี่  ท่ามกลางความ

มืดมิดนอกจากนี้ยังมีบรรดาเหล่าตัวการ์ตูนดังๆ  ของค่ายยูนิเวอร์แซลสตูดิโอส์ให้ท่าน ได้ถ่ายรูป
ร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก 

มื้อเที่ยง ให้ท่านรับประทานได้ตามอิสระ  (เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชม) 
อยู่ไนยูนิเวอร์แซล  ทั้งวัน  (รวมบัตรค่าเข้าชมแล้ว)  

เย็น จากนั้นให้นําท่านอิสระช๊อปปิ้งบน ถนนออชาร์ด นําท่านช้อปปิ้งสินค้า ย่านการค้าถนนออร์ชาร์ดอันโด่งดัง อิสระ
กับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด  ไม่ว่าจะเป็นห้าง  Center Point ,Orchard Center , Lucky Plaza , CK Tung , OG 
ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าแบรนเนมชื่อดัง 

ค่ํา  บริการอาหารค่ า  ณ  ภัตตาคาร  (4)   หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  

พัก  SELASA  HOTEL  JAHOR   (ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน) 

วันท่ีสาม ยะโฮบารู – กระเช้าลอยฟ้า – เก็นติ้ง ไฮแลนด์                                                                                       (B/L/D) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในห้องอาหารของโรงแรม  (5)  

ช่วงเช้า นําท่านเดินทางสู่  เก็นติ้ง  ไฮแลนด์  ประเทศมาเลเซีย 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง  ณ  ภัตตาคาร  (6) 

บ่าย ให้ท่านได้สัมผัสกับ    กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร  ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง  3.4 ก.ม. 
ซึ่งยาวที่สุดในเอเซียระหว่างนั่งกระเช้า ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนา
ทึบและอากาศบริสุทธิ์อันสดชื่น เมื่อถึง เก็นติ้ง  สวนสนุกระดับโลก  เก็นติ้งไฮ
แลนด์   ให้ท่านได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ มากมายบนเก็นต้ิง 

 จากนั้น นําท่านเข้าเก็บสัมภาระบนห้องพัก   โรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ระดับ 3 ดาว   
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ค่ํา  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  (7) 

 จากนั่นมัคคุเทศก์จะ นัดเวลาเดินชมเก็นต้ิง  ก่อนที่ไกด์จะปล่อยให้ท่านอิสระในการเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆได้ตาม
อัธยาศัย  สวนสนุกเก็นติ้งฯต่อซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับสวนสนุกกันต่อทั้ง
กลางแจ้งและในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า  ณ ห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํา
ต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจโดยการน่ังฟังเพลงเพราะๆ  บริเวณโรงแรม  ท่ามกลางบรรยากาศอันเย็นสบาย  มี
มุมให้ถ่ายภาพสวยๆ 

วันท่ีสี่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์–กรุงกัวลาลัมเปอร์–จัตตุรัสเมอเดก้า–พระราชวัง–ถ่ายภาพตึกแฝด–มอ.หาดใหญ่          (B/L/-) 

07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์  ณ  ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  (8) 

08.00 น. นําคณะอําลายอดเขา เก็นติ้ง จากนั้นเดินทาง สู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  จากนั้นนําท่านชมรอบ
เมืองกัวลาฯและแวะช๊อปปิ้งห้างที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมาเลเซีย  KLCC  (อยู่ชั้นล่าง
ของตึกปิโตนัส)  กรุงกัวลาลัมเปอร ์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  “ นครท่ีห้อม
ล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตาม
เส้นทาง แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนําท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่

สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด
,ชมพระราชวังแห่งชาติ  พร้อมทหารม้า  ทหารราบประจําพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง  ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน  สถานีรถไฟที่เก่าแก่  KL TOWER 
หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก  TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็นที่ 2 ของโลก  (ปิโตนัส 
452 ม.)  

เที่ยง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (9)  

บ่าย ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  
18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ถึงด่านจังโหลน  เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวตี้ฟรี  จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการ

ตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่  มอ.หาดใหญ่ 

20.00 น. (เวลาโดยประมาณ) นําท่านเดินทางถึง  มอ.หาดใหญ่  โดยสวัสดิภาพ  พร้อมทั้งร้อยยิ้มและความประทับใจ 

เท่ียว สิงคโปร์ มาเลเซีย ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
 

*** โปรแกรมและเวลา  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  แต่จะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ*** 
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อัตราค่าบริการ  
 

ผู้เดินทาง ราคาปกติ  / ท่าน 

ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 7,990.- 
ราคาเด็ก (อายุ 3-11 ขวบ) พักกับผู้ใหญ่ 6,390.- 

 

หมายเหตุ :  ราคาทัวร์ที่เราเสนอมานี้ เราคิดจากค่าใช้จ่ายจริง เช่น ค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าไกด์ ค่าบริการระหว่างการ
เดินทาง  และค่าอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง  เพราะเราเน้นคุณภาพ ของการบริการ และความภูมิใจของท่านเป็นสําคัญ  และเราไม่
อยากให้ท่านเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทีมงานของเรา  หลังจากที่ท่านกลับมาจากการเที่ยวกับเราในทุกๆ ครั้ง  เราจึงมีนโยบาย
ในการทํางานที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอนการทํางาน 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่ารถบัสปรับอากาศมาเลเซีย นําเที่ยวตลอดการเดินทาง  
- ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนําเที่ยว  (พักห้องละ 2-3 ท่าน) 
- ค่าเข้าชมสวนสนุกสิงคโปร์ยูนิเวอร์แซล เล่นได้ทุกโซน ไม่จํากัดรอบ 
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนําเที่ยว (9 มื้อ) + อาหารว่างตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจําบ้านเบื้องต้น 
- ค่าบริการจัดนําเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนําเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่

เรียกสั่งเอง  เป็นต้น  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7 %  กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จ 
- ค่าบัตรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชว์ต่าง ๆ  ที่เรียกใช้บริการพิเศษ (นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนําเที่ยว) 
- ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นักท่องเที่ยวต้องชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสํารองที่นั่ง  
- นักท่องเที่ยวต้องชําระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7  วัน กรณีนักท่องเที่ยวไม่ชําระ

เงิน หรือชําระเงินไม่ครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ  ให้ถือว่า
นักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท  เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ 
วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
- กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 

จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

- กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยว (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 

1. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
2. ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชําระแล้ว 
3. ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชําระแล้วทั้งหมด 

 ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชําระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การสํารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจําหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์
ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
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เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
- ทัวร์นี้สําหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
- ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด
ให้แก่ท่าน 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกําหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง  และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการชําระเงินมัดจํา 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

- อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

- มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทกํากับเท่านั้น  

 
 
 

 


