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การเดินทาง   11-17 เมย. 59  

 วนัแรก  กรุงเทพฯ - ด่านนอก อ.สะเดา สงขลา  

14.00 น.  พร้อมกนั  ณ.จุดนดัหมาย เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ รอรับท่านอ านวยความสะดวก  พร้อมออกเดินทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ 

VIP 2 ขั้น น าท่านสู่ อ. สะเดา จ. สงขลา ดว้ยความสะดวกสบาย พกัผอ่น นอนหลบับนรถแสนสบาย  

อสิระอาหารเยน็ แวะใหรั้บประทาน ท่ีประจวบหรือ ฯลฯ รอบดึกแวะใหท้าน ชุมพร ร้านคุณสาหร่าย 

วนัทีส่อง     ด่านนอก -เกน็ติง้ฯ 

05.00 น.   เดินทางถึง อ.สะเดา  รับประทานอาหารเช้า มือ้ที ่1 ณ โรงแรม KPK หลงัอาหาร น าท่านยงัด่านชายแดนไทย -  มาเลเซีย

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง จากนั้นเดินทางต่อ โดยเส้นทางไฮเวยต์ลอดสาย ของประเทศมาเลเซีย  ท่ีมีความปลอดภยั
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และมาตรฐานสูง ท่านจะเห็นภูมิทศัน์ท่ีสวยงามอยา่งมีระเบียบตลอดสองขา้งทาง จนอดคิดมิไดว้า่น่ีหรือคือเอเชีย ณ จุด

พกัรถทุกๆระยะ 50 กิโล มีหอ้งน ้าสะอาดบริการฟรี มีมินิมาร์ทจ าหน่ายอาหาร ขนม และเคร่ืองด่ืมเยน็ๆ   

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่ 2 ณ. ภตัตาคาร จากนั้น น าท่านเดินทางยงั มหานครเมืองในหมอก เกน็ติง้ ถึงสถานี

กระเชา้ SKY WAY น าท่านนัง่กระเชา้ท่ีเร็วท่ีสุดในโลกขา้มภูเขากวา่ 20 ลูก ดว้ยเส้นทางจากสถานีกระเชา้ถึงบนเก็น

ต้ิง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผสักบัผนืป่าท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดในโลกของทวปีเอเชีย ในบรรยากาศ

สบายๆและจะเยน็ข้ึนเร่ือยๆ ถึงเก็นต้ิง เข้าสูท่ี่พกั โรงแรมบนเก็นติง้ FIRST WORLD หรือระดบัใกล้เคียงกนั อิสระให้

ท่าน  สนุกและเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆมากมายหลายชนิด  บริเวณสวนสนุกในร่มและกลางแจง้ เช่น ชู๊ต, รถไฟ

เหาะ, ไวก้ิง, แมงมุม, โกคาร์ท, สโนเวร์ิด, บา้นผสิีง, โบวล่ิ์ง, ภาพยนตร์, BELIVE IT OR NOT ฯลฯ ( ไม่รวมค่าเคร่ือง

เล่นต่างๆทุกประเภท )  หรือท่านจะชอ้ปป้ิงสินคา้ต่างต่างตามร้านคา้ชั้นน าก็มีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย เช่น เส้ือผา้, 

ร้องเทา้, กระเป๋า, นาฬิกา, ของก๊ิบเก๋-ของท่ีระลึก ฯลฯ  หรือท่านจะหาความร่ืนรมยก์็มีร้านด่ืมดีๆบนบรรยากาศแบบเว

นิสตะวนัออกกบัเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเส่ียงโชคใน คาสิโนเก็นต้ิง เช่น รูเล็ต, เบล็คเจค็, คาสิโนวอร์, สล็อต ฯลฯ      

( กรณีท่ีไมไ่ด้ห้องพกั บนเก็นติง้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิจดัห้องพกัท่ีกวัลาลมัเปอร์) 

ค ่า อาหารค ่าให้ทานเองตามอธัยาศัยบนเก็นต้ิง พกัผอ่นกบักิจกรรมหลากหลายบนเก็นต้ิงตามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม เกน็ติง้ -กวัลาฯ ( เมอดิการ์สแควร์/ พระราชวงัสุลต่าน/ ถ่ายรูปตึกแฝด)-เมืองใหม่ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์                                                                           

07.00 น.  บริการอาหารเช้าห้องอาหารของโรงแรมมือ้ที ่3 

08.30 น. น าท่านลงจากเก็นต้ิง มุ่งสู่กรุงกวัลาลัมเปอร์ นครแห่งวฒันธรรม เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้จ าพวกช็อคโกแลตในราคา
โรงงาน และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ท่ีคนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน น าคณะเดินทางสู่ นคร
กวัลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกบั ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผา่นชมหอคอย
โทรคมนาคม K.L.TOWER  (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก)  จากนั้นน าท่านผา่นชมจุดก าเนิดของกรุง
กวัลาลมัเปอร์ ณ แม่น ้า 2 สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ตึกรัฐสภา 
อุนสาวรียท์หารอาสาและอาคารใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ 
น าท่านถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น อาคาร Sultan Abdul 
Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club ของผูดี้ชาว
องักฤษในสมยัก่อน ชมลานน ้าพุ St Mary Chuch โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
(ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย ช้ึนแทน อนัถือเป็น
วนัฉลองเอกราช) น าชมพระราชวงั อีสตาน่า ไนการ่า  

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ภัตตาคารจีน  มือ้ที ่ 4 จากนั้นน าท่านสู่ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ท่ีมีความงดงามประดุจเมือง
เนรมิตเป็นเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี ่ชมท าเนียบรัฐบาลสีชมพอูนั
งดงามยิง่ใหญ่อลงัการมสัยดิท่ีงดงาม ก่อนเดินทางสู่ยะโฮร์  

เยน็ บริการอาหารเยน็  มือ้ที ่5 ระหวา่งการเดินทาง 
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20.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์รัฐท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของมาเลเซียอยูติ่ดกบัสิงคโปร์เขา้ท่ีพกั โรงแรม 
นิวยอร์ค หรือโรงแรมเซเรซ่า หรือระดบัใกลเ้คียงกนั  

วนัทีส่ี่        สิงคโปร์-ซิตีท้วัร์-ยูนิเวอแซลสตูดิโอ-วดัพระเขีย้วแก้ว-ช้อปป้ิง ORCHARD ROAD                  

เชา้ รับประทานอาหารเช้า มือ้ที ่6 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

07.30 น. น าท่านสู่สิงคโปร์ ผา่นด่าน วธูแลนด ์ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง   เท่ียวชมประเทศสิงคโปร์   ถ่ายรูปกบั สิงโตทะเล หรือ

เมอร์ไลออ้น สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ ชมโอเปร่าเฮา้ส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์  ซ่ึงออกแบบไดอ้ยา่งแปลกตา 

ชม วดั พระเข้ียวแกว้ ยา่นไชน่าทาวน์ CHINA TOWN Budda Tooth Relic เป็นวดัท่ีสร้างข้ึนดว้ย สถาปัตยกรรม

จีนแท้ๆ    ศิลปะสมยัราชวงศถ์งัท่ีสวยงามแบบสุดยอด เป็นสถานท่ีเท่ียวอีกแห่งหน่ึงของสิงคโปร์  ภายในวดั 

ประดิษฐานพระเข้ียวแกว้ หรือ พระบรมสารีริกธาตุส่วนพระทนต ์( ฟัน ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ และยงัมี

หอ้งพระไตรปิฏก หอกลอง หอระฆงั น าท่านยงั ORCHARD ROAD  ถนนสายชอ้ปป้ิงช่ือดงั ซ่ึงยาวกวา่ 2 

กิโลเมตร มีหา้งหรูกวา่ 30 แห่งขายสินคา้อพัเดท-เบรนดเ์นมทุก ยีห่อ้รวมถึง เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและสินคา้อิเลค

โทรนิคต่างๆ มากมาย  จากนั้นน าท่านชม มาริน่าเบย์แซนด์ โรงแรม รูปเรือเหาะ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ แบรนดเ์นม

ต่างๆมากมาย(ไม่รวมค่าขึน้ชมช้ัน 57SKYPARK สวนลอยฟ้าชมววิทวิทศัน์รอบๆอ่าวมานิน่าค่าขึน้ประมาณ20 USG) 

  โปรแกรม เลอืกซ้ือเพิม่    1,800  บาท/ท่าน      UNIVERSAL STUDIOS SINGAPOREซ่ึงเป็นท่ีเดียว และ ท่ีแรก

ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เตม็ไปดว้ยเคร่ืองเล่นและจุดท่องเท่ียวท่ีมากกวา่ยนิูเวลิดแ์ซล สตูดิโอ ฮอลลีวดูและยนิู

เวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมี จุดท่องเท่ียวจากภาพยนตร์ช่ือดงั 24 จุด โดย 18  จุดท่องเท่ียวมีเฉพาะในสิงคโปร์ท่ี

เดียวเท่านั้น เชิญท่านต่ืนตาต่ืนใจ กบั 

 

 

 

 

  สูงทีสุ่ดในโลก      รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ 

  คร้ังแรกในโลก     เคร่ืองเล่นจากภาพยนตร์มาดากสักา  

  มันส์.. สุดช็อค MUMMY มมัม่ี   

  คร้ังแรกในโลก     ปราสาทเชร็ค  

  สนุกทีสุ่ดในโลก  ทรานฟอเมอร์   มันส์จน 

 เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเผชิญหนา้กบักองทพัมมัม่ี 

บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายลอ้มไปดว้ยลูกไฟขนาดยกัษ ์พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแขง็ ไปกบั รีเวนจอ์อฟ เดอะ
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มมัม่ี แลว้ เราจะน าท่านสู่ ยคุจูราสสิคปาร์ค ต่ืนเตน้กบัการล่องแก่งผจญภยั กบัไดโนเสาร์ และบรรยากาศ ของป่า

ดงดิบ สนุกกบัการชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ ของสตีเวน่ สฟีลเบิร์ก ท่ีเสมือนเราอยูใ่นเหตุการณ์จริง หรือจะ

ผอ่นคลายดว้ยการชมการแสดง Monster Dance ท่ี เพลิดเพลิน และอ่ืนๆอีกมากมายรอท่านสัมผสั   หมายเหตุ ท่านท่ี

เลือกซ้ือ UNIVERSAL STUDIOS จะงดโปรแกรมเท่ียว และชอ้ปป้ิง ท่ีสิงคโปร์ทั้งหมด   อสิระอาหารกลางวนั/อาหาร

เยน็  ท่านสามารถเลือกทานไดม้ากมาย เช่น ขา้วมนัไก่, นูด้เด้ิลซุป, ขา้วหนา้เป็ด, ขา้วหมกไก่ และ ฯลฯ   

20.00 น. สมควรแก่เวลาเดินทางกลบั ยงัเมืองอยะโฮร์ เขา้สู่ท่ีพกั SELESA HOTEL  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า  ยะโฮร์บารู -มะละกา - ปีนัง   

เชา้ รับประทานอาหารเช้า มือ้ที ่ 7 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นมุ่งสู่เมืองมรดกโลกมะละกา 

08.00 น. เดินทางชม เมืองประวติัศาสตร์  มะละกา เมืองเก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์   น าท่านเดินทางไปชมความ

งดงามของ หอนาฬิกา กงัหันแถบ Duch Square และยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้น น าท่าน

เดินข้ึนเขา St. Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ชมป้อม  A Famosa 

ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกท าลายโดยองักฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้งการใหม้ะละกามีเข้ียวเล็บ (เหลือ

ไว ้แค่ประตู Porta De Santiago)  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั มือ้ที ่8  ณ ภตัตาคาร   หลงัอาหารเดินทางยงัเมือง ปีนงั น าท่านท่านขา้มสะพานปีนงั ท่ียาว

กวา่ 13 กิโลเมตร ชมทศันียภาพทะเล   2 ฟากฝ่ังสู่เกาะปีนงั  

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า มือ้ที ่9  หลงัอาหารน าท่านเขา้โรงแรม CITY BEYVIEW HOTEL/ ROYAL PENANG  หรือ

เทียบเท่า  

วนัทีห่ก ปีนัง CITYTOUR ป้อมปราการ คอร์นเวลลสิ , วดัไทย, วดัพม่า, วดัเขาเต่า-ช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี DUTYFREE - 

ด่านสะเดา - กรุงเทพฯ                                                              

เชา้ รับประทานอาหารเช้า มือ้ที ่ 10 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. พาท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ( Georgetown) สัมผสัสถาปัตยกรรมระหวา่งตะวนัตกกบัตะวนัออกท่ีผสมผสานกนัได้

อยา่งลงตวั   ถ่ายรูปคู่กบัป้อมปราการคอร์นเวลลิส   Fort Cornwellis ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ 

Court Building/ St. Geores Church จากนั้นน าท่านชมและมนสัการ พระพุทธรูปปางไสยาสน์มี ความยาว 15 เมตร 

วดัแห่งน้ีมีช่ือไทยวา่(วดัไชยมงัคลราม) ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงตั้งพระนามใหเ้ม่ือคร้ังเสด็จมาเยอืนปีนงั

เม่ือ พ.ศ.2525 ชมวดัพม่า ศิลปะอนัสวยงามแบบมณัฑเลยภ์ายในประดบัดว้ยรูปวาดของพระพุทธเจา้ตั้งแต่ประสูติ

จนถึงตรัสรู้ไวอ้ยา่งสวยงาม  ชมวดัเขาเต่า หรือวดั KE LOK SE ซ่ึงเป็นวดัจีนเก่าแก่ประจ าปีนงั ภายในประดบัดว้ย

พระพุทธรูปกวา่ หม่ืนองค ์ น าท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอิน ท่ีตั้งตระหง่านอยูย่อดเขา ชมววิทิศทศัน์เมืองปีนงั พร้ม

ถ่ายรูปสวยเป็นท่ีระลึก 



MS9.8(page5) 

 

เท่ียง รับประทานอาหารเทีย่ง 11  ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารน าท่านเดินทางกลบัยงัด่าน จงัโหลน พาท่านผา่นพิธีการผา่นแดน 

จากนั้นอิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ณ ร้านคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ซ่ึงมีสินคา้ใหท้่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เหลา้, 

บุหร่ี, เส้ือผา้, ร้องเทา้, นาฬิกา, ขนม ฯลฯ  สมควรแก่เวลาน าท่าน ยงั ด่านสะเดา  

18.00 น. น าท่านเดินทางกลบักรุงเทพฯ   อสิระอาหารค ่าให้ท่านเลอืกรับทานอาหาร  

วนัทีเ่จ็ด กรุงเทพฯ 

10.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมความประทบัใจทุกๆท่าน  

หมายเหตุ     พาหนะในการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากจ านวนคนเดินทางนอ้ยกวา่ทางบริษทัก าหนด คือ 30 ท่าน  

ข้ึนไป และถา้ จ  านวนคนเดินทางไม่ถึง 22 ท่าน บริษทัสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทาง 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

-รถโคช้ปรับอากาศ  -ค่าอาหารตามรายการ 11 ม้ือ  -หวัหนา้ทวัร์ไทย   

-ไกดท์อ้งถ่ินของมาเลเซีย -ค่าโรงแรมท่ีพกั   4 คืน   -ค่าเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวตามรายการ       

-ค่าประกนัภยัการเดินทางทุนประกนั 1,000, 000 บาท 
 

อตัตรานีไ้ม่รวม       

-ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%หัก ณ ทีจ่่าย 3%     -ค่าทปิไกด์-หัวหน้าทวัร์ รวมแล้ว 40 RM/ทริป 

-ค่าใชจ่้ายส่วนตวั      -อาหารนอกเหนือทวัร์จดัเล้ียง 

 

ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองทีน่ั่ง 

1. ส ารองท่ีนัง่  พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ  4,000   บาท   หากยงัไม่ช าระค่ามดัจ า  ยงัไม่ถือวา่การจองสมบูรณ์  บริษทัฯ  
สงวนสิทธ์ิรับผูท่ี้พร้อมช าระค่ามดัจ าก่อน ส่วนท่ีเหลือช าระอยา่งนอ้ย   15 วนัก่อนการเดินทาง 

2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้   
  - การยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วนั บริษทัคืนเงินค่ามดัจ า 

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-34 วนั เก็บเงินค่ามดัจ าทั้งหมด 

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาทั้งหมด 

ท่านละ      10,900  บาท   พกัเดี่ยว+เพิม่   3,200   บาท 

เด็กต ่ากว่า    10 ปี ไม่มีเตียง ลด   1,500    บาท  
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3. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้   ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีล
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   7 วนั ก่อนการเดินทาง 
 

หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้   และบริษทั

ของสงวนสิทธ์ิยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง  25 ท่านข้ึนไป 

2. บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความ

ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผดิชอบค่าบริการท่ี

ท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และ

โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน   

8. บริษทัจะไม่รับผดิชอบต่อการช ารุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง, โทรศพัทมื์อถือ,

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

9. ใหถื้อวา่เง่ือนไขทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นเสมือนสัญญาของการขายทวัร์ ท่ีผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องได ้ใน

กรณีใดๆ  

หมายเหตุ :  2. ในกรณทีีท่่าน อ่านหรือพมิพ์ รายละเอยีดรายการจากทางเวบ็ไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับ

สมบรูณ์จากเจ้าหน้าทีข่องบริษัทอกีคร้ัง ก่อนการจอง รายการท่องเทีย่วและเง่ือนไขต่างๆ บริษัทจะยดึถือตาม

รายการฉบับสมบรูณ์เท่าน้ัน                 

 

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดือน 

มิฉะน้ันบริษัทจะไม่รับผดิชอบกรณ ี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน  

 

 


