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ก ำหนดกำรเดินทำง 

วนัท่ีแรก อ.หาดใหญ่- ด่านสะเดา-มาเลเซีย-เมืองใหม่ปตุราจาย่า-รฐัยะโฮบาร ู                        (--/L/D)       
05.00 น. เปล่ียนรถตูจ้ากนั้นเดินทางมุ่งหนา้สู่ด่านสะเดา 
07.00 น. ผา่นด่านสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธี การตรวจคนเขา้

เมือง พิธี กรทางศุลกากรของมาเลเซีย ท่ีด่านบูกิตยอีูตั้ม  ผา่นด่านจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหง
ปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ ไทผ้งิ อีโปร์ ตนัหยงมาลิม  (เวลาในประเทศมาเลเซีย เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 
ชัว่โมง) 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1)   
บา่ย น าท่านเดินทางสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซ่ึงข้ึนช่ือวา่เป็นเมือง

ของรัฐบาลน าท่านชมส านกันายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิด
สีชมพู ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่มากมายในของมสัยิดตกแต่งอย่าง
งดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบา้นพกัของท่าน
นายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขากลางทะเลสาบท่ีสวยงาม เชิญท่าน
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  จากนัน่สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 

จากนัน้ จากนั้นเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮบารู เมืองใตสุ้ดของประเทศมาเลเซียติดกบัสิงคโปร์ซ่ึงประเทศมาเลเซีย
หมายไวจ้ะเป็นเมืองการคา้คู่ขนานกบัสิงคโปร์ 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2)  
พัก เข้าพกั ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วันทีส่อง สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน-มาริน่าเบแซน-สิงคโปร์ไฟร์เยอร์-การ์เด้นบายเดอะเบย์-ย่าน Clark Quay     

(B/-/-)       
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. หลงัจากนั้นพาเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์เมืองแห่งความหลากหลาย

เตรียมพร้อมกบัความต่ืนตาต่ืนใจ น าท่านชม ถนนอลิซาเบวอร์ค ซ่ึงเป็น
จุดชมววิริมแม่น ้าสิงคโปร์ ท่าน
สามารถถ่ายรูปคู่กบั เมอร์ไลออ้น

สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงมีอายกุวา่ 30 ปี โดยรูปป้ัน
คร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมารีน่า ซ่ึงมีทศันียภาพ
ท่ีสวยงามมากๆ การออกแบบ The Merlion น้ีถูกผสมผสาน
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ระหวา่งความจริงและต านาน ซ่ึงมีหวัเป็นสิงโตและล าตวัเป็นปลา ก าลงัโตค้ล่ืน ส่วนของหวันั้นเป็น
สัญลกัษณ์ของต านานกรคน้พบ สิงหปุระ หรือ เจา้สิงโตในปัจจุบนันั้นเองครับ ตรงอ่าวมาริน่าเบยน้ี์ทุก
ท่านจะไดพ้บกบัฉกหลงัของตึก มาริน่าเบซ์แซน แหล่งบนัเทิง และตึกท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

จากนัน้ พาคณะไปสัมผสัความอลงัการของตึก มาริน่าเบยแ์ซน Marina Bay Sands Singapore ซ่ึงท่านสมารถ
เลือกชอ้ปป้ิง ถ่ายรูปหรือจะเดินดูยา่นธรกิจ คาสิโน และความบนัเทิงต่าง ท่ีมีอยูใ่นคอมเพล็กแห่งใหม่
ของประเทศสิงคโปร์น้ี 
ประชุมและศูนยนิ์ทรรศการขนาดใหญ่พร้อมดว้ยห้องพกัและหอ้งสวที 2560 หอ้งนอกจากน้ี ยงัมี
สถานท่ีผกัผอ่นหยอ่นใจมากมายหลยแห่งท่ีพร้อมมอบความสุขใหแ้ก่ลูกคา้ จากนั้นน าท่านสู่ Duty free 
เพื่อใหท้่านเลือกซ้ือ น ้าหอมคุณภาพดี ราคาถูก 

จากนัน้ น าท่านสู่สิงคโปร์ฟรายเออร์ (Singapore Flyer) ตั้งอยูท่ี่ อ่าวมาริน่า 
(Marina Bay) บนชั้นท่ีสามของหา้งรีเทลเทอร์มินอล (Retail 
Terminal) ท่ีเตม็ไปดว้ยร้านคา้และร้านอาหารหลายร้านบริเวณตรง
กลางเปิดโล่ง รับธรรมชาติ แบบปาเขียวชอุ่ม ภายในหา้งมีโรง
ภาพยนตร์ แบบกลางแจง้อยูด่ว้ยสิงคโปร์ ฟลายเออร์ไดช่ื้อวา่เป็น

ชิงชา้สวรรค ์ท่ีสูท่ีสุดในโลก ซ่ึงมีความสูงถึง 165 เมตร เม่ือข้ึนไปอยู่
บนชิงชา้ จะสามารถมองเห็นทศันียภาพอนังดงามของถนนคนเดินฝ่ัง
แม่น ้ากวา่ 210 เมตร สมารถชมววิของสิงคโปร์ ไดแ้บบพาโนรมววิ 
360 องศา ชมอ่าวมาริ น่าอนัเล่ืองช่ือ ตึกสูงระฟ้า ววิธรรมชาติ แบบป่า
เขียวชอุ่ม และกิจกรรมต่าง (ไม่รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายทวัร์) ราคาท่านละ 
SG $ 33/ประมาณ 800 บาท 

เท่ียง อิสระรับประทนอาหารกลางวนั(ทวัร์ไม่เล้ียง) 
 ท่ี Maxwell food ยา่นไชน่าทาวน์ ซ่ึงมีอาหารวา่งต่างๆ ใหท้่านเลือกทานมากมาย เช่น ขา้วมนัไก่ 
บะหม่ี โจก๊ เป็นตน้ และน าท่านสัมผสัสีสันทุกอยา่งท่ีเป็นของจีน ชมวดัแบะพิพิธภณัฑ ์พระเข้ียวแกว้ 
เพื่อสักการะพระบรมมสารีริกธาตุ แบะพระเข้ียวแกว้วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นใจกลางยา่นไชน่าทาวน์ 
ภายในมีรูป สถูปสร้างข้ึนทางทองค าท่ีมีผูมี้จิตศรัทธาบริจาคกวา่ 420 กก. ตวัอาคารสร้างตามปัตยก
รรมสมยัราชวงคถ์งั ซ่ึงเป็นยคุทองของพุทธศาสนา แบ่งเป็น4 ชั้น ชมพิพิธภณัฑ ์และนิทรรศการ
เก่ียวกบัพุทธศาสนาและชมพุทธรูปในพิพิธภณัฑ ์
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บ่าย จากนั้นน าท่านชม แหล่งท่องเท่ียวแหง่ใหม่ ล่าสุดบนเกาะสิงคโปร์ การ์เดน้บายเดอะเบย”์GARDEN 
BY THE BAY ”(โซนนอกไม่มีค่าใชจ่้าย)ใหท้่านไดช้มการจดัสวนท่ีใหญ่ท่ีสุดบนเกาะสิงคโปร์ให้
ท่านไดช่ิ้นชมกบัตน้ไมน้านาพนัธ์ุ(หากตอ้งการเขา้ชม Frower Dome ค่าตัว๋ยงัไม่รวมท่านละ520 บาท ) 

จากนัน้ น าท่านชม ถนนออรช์ารด์ เพื่อชมบรรยากาศและเลอืก ชอ้ปป้ิงสนิคา้น าแฟชัน่ทีห่า้งสรรพสนิคา้ชัน้
น าย่นการคา้ทีโ่ด่งดงัทีสุ่ดในสงิคโปร ์เช่นหา้ง Orchard Centre,หา้ง 313 ,หา้งโรบนิสนัเป็นตน้  

ค ่า  อสิระอาหารเยน็บนถนนออรช์ารด์ 
 น าท่านสู่ท่าเรือ Clark Quay ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวกินด่ืมยามค ่าคืนของชาวสิงคโปร์ และชาวต่างชาติ

และเพื่อการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบของการเท่ียวสิงคโปร์ท่านสามรถเลือก ล่องเรือแม่น ้าสิงคโปร์
(Bump Boat) ชมบรรยากาศในแม่น ้าสิงคโปร์ ยามค ่าคืน ท่านสามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น ้า
สิงคโปร์ ยาวจนถึงปากอ่าวมารีน่า ซ่ึงท่านจะมองเห็น
แสงสีจากตึกสูงต่างๆรอบเกาะสิงคโปร์ (ไม่รวมอยู่
ในค่าใชจ่้ายทวัร์)หากท่านต้องการล่องเรอื ราคา
ท่านละ 350 บาท จากนัน้พาคณะเดนิทางเขา้สู่ที่
พกั 

พัก เข้าพกั ณ CERYLOB  HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม สิงคโปร-์เกาะเซน็โตซ่า-สิงคโปรย์นิูเวอรแ์ซล-ริสอรท์เวิรด์เซน็โตซ่า-ยะโฮบาร ู         (B/--/--)       
 บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

 ยิง่   สมควรแก่เวลาน าท่านสัมผสัความอลงัการไดเ้พลิดเพลินกบั Universal Studio แห่งเกาะ Sentoza 
กบัเคร่ืองเล่นทั้ง 7 โซน อาทิเช่น  

1. Zone Lost World ให้ท่านเพลิดเพลินกบัการผจญภยัในโลกจูลาสิคปาร์ค และ water 
world,  
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2.             Zone Far Far Away สัมผสัโลกการ์ตูน
วอลท ์ดิสนีย ์เหล่าการ์ตูนดงัจากเทพนิยาย
อนัโด่งดงัทัว่โลก, 

3. Zone Madagascar เปิดมิติใหม่ แห่งโลก
การ์ตูน สัมผสัตัวการ์ตูนผ่านบรรยากาศ
ดินแดนมหัศจรรยเ์กาะแอฟริกาใตพ้ร้อม
กบั เหล่าตวัการ์ตูนดงั, 

4. Zone Hollywood ชมการแสดงอนัต่ืนตา 
ราวกบัท่านไดส้ัมผสั บรรยากาศเหมือนจริง, 

5. Zone NewYork  ต่ืนตาต่ืนใจกบัสเปเช่ียลเอฟเฟคท่ีเหมือนจริงกบั พายุเฮอริเคนท่ีพดั   
กระหน ่า นิวยอรคซิ์ต้ี 

6. Zone Sci-fi city  ต่ืนตาต่ืนใจกบั BATTLESTAR GALACTICT : รถไฟเหาะตีลงัการาง
คู่ท่ีสูงท่ีสุดของโลก, 

7. Zone Ancient Egypt รีเวนจอ์อฟเดอะมมัม่ีร่วมต่ืนเตน้ กบัการผจญภยักองทพั
มมัม่ี ท่ามกลางความมืดมิดนอกจากน้ียงัมีบรรดาเหล่าตวัการ์ตูนดงัๆ ของค่ายยนิู
เวอร์แซลสตูดิโอส์ใหท้่าน ไดถ่้ายรูปร่วมกบัเหล่าตวัการ์ตูนเป็นท่ีระลึก 
ราคาทวัร์รวมค่าตั๋ว UNIVERSAL แล้วครบั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนัและอาหารเยน็แบบอิสระ บนเกาะเซ็นโตซ่า มีอาหารให้เลือกทานไดต้าม
อธัยาศยั ทั้งในเกาะเซ็นโตซ่า หรือในฟู้คคอร์ทคาสิโน หรือภตัตคารต่างๆ ในรีสอร์ทเวลิดเ์ซ็นโตซ่า 

19.00 น. ส าหรับท่านท่ีตอ้งการชมความงมของม่านน ้ าท่ีถูกถ่ายทอดผ่านน ้ าพุ และเสียงดนตรี ประกอบเป็น
เร่ืองราว เราจะน าท่านชมน ้าพุดนตรี Wing of Time (ไม่รวมอยูใ่นค่ใชจ่้ยทวัร์)ราคาท่านละ 300 บาท 

20.30 น. การแสดงจบ พาคณะเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั เข้าพัก ณ NEW YOKE JB HOTEL หรือ โรงแรมระดับ
เดียวกนั 

วนัท่ีส่ี ยะโฮบารู – จึกแฝดปิโจนัส-โรงงานช๊อคโกแลต-ด่านสะเดา-อ.หาดใหญ่                        (B/L/--)    
เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

จากนั้นเดินทางต่อสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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แวะ ถ่ายรูปท่ีตึกแฝดปิโตนสั TWIN TOWER ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ
มาเลเซียสูง 452 เมตรจากระดบัเหนือถนนเป้นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุด
ในตลกและเป็นตึกท่ีสูงเป็นอนัดบั 5 ของโลก 
อีกทั้งยงัมี Sky Brigdge ท่ีสูงท่ีสุดในโลกเป็นสะพานเช่ือมสองตึกเขา้ดว้ยกนัเป็น
จุดในการชมวิวทิวทศัน์ท่ียอดเยีย่มตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้างภายนอกอาคาร
ประกอบดว้ยกระจกและเหล็ก และการตกแงภายในท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการใหม้าเลเซียมุ่งไปสู่ 
อนาคต และแวะช็อปป้ิง โรงงานช็อคโกแลต ซ่ึงเป็นของข้ึนช่ือของประเทศมาเลเซีย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (6)  
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่ 

20.20 น. (เวลาโดยประมาณ ) คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ จากนั้นเปล่ียนรถเพื่อเดินทางสู่ จ.ภูเก็ต 
03.00 น. เดินทางถึง จ.ภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ  ลูกค้า 10 และ 15 ท่าน 
 

ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่น เร ิม่ที ่อ.หาดใหญ ่

 
ราคาทา่นละ 

ใชร้ถตูใ้นการเดนิทาง 

 
11,300.- 

 

ผูเ้ดนิทาง 15 ทา่น เร ิม่ที ่อ.หาดใหญ ่

 
ราคาทา่นละ 

ใชร้ถบสัในการเดนิทาง 
ใชร้ถตูร้บั-สง่ภเูก็ต 2 คนั 

 
 

11,300.- 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่ารถตู ้VIP รับ-ส่ง จ.ภูเก็ต-อ.หาดใหญ่-จ.ภูเก็ต 
 ค่ารถตู ้VIP พาทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์  
 ค่าท่ีพกั  3 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 6 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่า Driver Guide 1 ท่าน  
 ค่าน ้าด่ืม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อท่าน) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วนั เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour| FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

