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 ชมเมืองกัวลาลัมเปอร์ สัมผัสเมืองหมอก ณ เก็นต้ิงไฮแลนด์ 

 ชมความงามของกรุงกัวลาลัมเปอร์ : ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของเมือง ตึกปิโตรนาส, KL Tower  

 ชมเมืองปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซีย 

 เที่ยวดัชท์สแควร์ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา ณ เมืองมะละกาและล่องเรือชมเมือง 

 สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สนุกสนานกับเคร่ืองเล่นแบบไม่จ ากัดรอบ (รวมค่าเข้า) 

 ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับเมอร์ไลออนหรือสิงโตเงือก สัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์ 

 ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมบนถนนออร์ชาร์ด 

 

ก าหนดการเดินทาง         
วันที่ 13 – 16, 14 – 17 เม.ย. 59    25,900.-         
วันที่  29 เม.ย. – 02 พ.ค. 59    23,900.-         
วันที่ 05 – 08 พ.ค.59      23,900.-         
วันที่ 20 – 23 พ.ค.59         23,900.- 

 

 

 

มาเลเซีย – สิงคโปร์   
4วัน 3คืน        

โดยสายการบินไทย  
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1. กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – 

กัวลาลัมเปอร์ 

2. กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา 

3. มะละกา – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ 

– ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  

4. สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – กรุงเทพ ฯ 

 

 

 

 

 

 

 

วันแรก       กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นต้ิงไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ 

06.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2 

เคาน์เตอร์ D โดยมีเจ้าหน้าที่  คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 

08.45 น. ออกเดินทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ 

TG415 

 

11.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า

ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) น าท่านผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากน้ัน 

น าท่านสู่ภัตตาคาร 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย 

 

จากน้ันน าท่านน่ังรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เก็นต้ิง ไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศ

และที่เล่นคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต ถึงสถานีเก็นติ้ง 

พบกับคาสิโนบนยอดเขาท่ามกลางปุยเมฆ อิสระเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่นต่าง ๆ มากมาย

ทั้งในร่มและกลางแจ้ง และอิสระเสี่ยงโชคในคาสิโน อาทิ แบล็คแจ็ค สล็อตแมชชีน รู

เล็ต ไฮโล (หมายเหตุ ท่านที่จะเข้าสถานคาสิโน ต้องแสดงพาสปอร์ตและห้ามมี

อายตุ่ ากว่า 21 ปี การแต่งกาย สุภาพบุรุษห้ามใส่กางเกงขาสั้น สุภาพสตรีใส่ชุด

สุภาพ และห้ามสวมรองเท้าแตะ)  

หมายเหตุ การข้ึน หรือ ลงกระเช้า (เคเบิ้ลคาร์สกายเวย์) ในบางคร้ังอากาศไม่

เอื้ออ านวย เช่น มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เป็นต้น การให้บริการจะอยู่ในดุลย

พินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแล 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  
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 น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Furama Hotel Kuala Lumpur หรือเทียบเท่า  

วันที่สอง     กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – มะละกา  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังรถโค้ชปรับอากาศเดินทางเข้าสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยผ่านรัฐเซลังงอร์ที่มี

แหล่งแร่ดีบุกที่มากที่สุดแห่งหน่ึงของโลก ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ผ่านชม

พระราชวังแห่งชาติจัตุรัสเมอร์เดก้า และถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตรนัส ที่สูงที่สุดใน

โลกถึง 452 เมตร สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของมาเลเซีย พร้อมบันทึกภาพความสวยงามของ

เมืองหลวงกับหอคอยที่สูงระดับโลก หอคอย KL ทาวเวอร์  

 

เที่ยง รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่เมืองปุตราจายา เมืองใหม่ของมาเลเซียเมืองที่ได้เอาหน่วยงาน

ราชการมารวมกันไว้ที่เดียวกัน ถ่ายรูปกับมัสยิดประจ ารัฐแห่งใหม่ ท าเนียบรัฐบาล 

ชมความสวยงามของภูมิประเทศและสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะ หามูลค่ามิได้จนได้ชื่อ

ว่า “นครอุทยานนครปัญญาชน” จากน้ันเข้าสู่เมืองมะละกาเมืองเก่าแก่ที่มีเร่ืองราว

ประวัติศาสตร์และร่องรอยอารยธรรมตะวันตก “ดัชท์สแควร”์ ย่านที่อยู่ของชาวฮอลันดา 

มัสยิดประจ ารัฐ มัสยิดที่ผสมผสานศิลปะระหว่างของจีนและชาวมุสลิมเข้าด้วยกัน วิหาร

เซนต์ปอล ป้อมปืนใหญ่โปรตุเกส จากนั้นน าท่านล่องเรือแม่น้ ามะละกาชมเมืองที่

สวยงามแบบอนุรักษแ์ละวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิมทั้งสองฝ่ัง 

 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hatten Hotel Malaka หรือเทียบเท่า   

วันที่สาม    มะละกา – สิงคโปร์ – เมอร์ไลออน – ไชน่าทาวน์ – ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านน่ังรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่รัฐยะโฮร์ เมืองทางตอนใต้ของประเทศมาเลเซีย 

เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ให้ท่านได้พักผ่อนและเพลิดเพลิน

กับทัศนียภาพทางธรรมชาติระหว่างทาง 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโต

คร่ึงปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น 

“โรงละครเอสพลานาด” ซ่ึงโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน จากน้ันน า

ท่านแวะชม น้ าพุแห่งความมั่งค่ัง “Fountain of Wealth” แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่

ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ค าว่า “ซันเทค” มาจากค าในภาษาจีนแปลว่า

ความส าเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างข้ึนโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกงซ่ึงนับเป็นโครงการ
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พาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ าพุและได้

สัมผัสน้ าจะพบโชคดีและร่ ารวยตลอดปี น าท่านเดินทางสู่ย่านไชน่าทาวน์ ชมวัดพระ

เข้ียวแก้ว (Buddha Tooth Relic Temple) สร้างข้ึนเพือ่เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยว

แก้วของพระพุทธเจ้า วัดแห่งน้ีสร้างตามสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง วางศิลาฤกษ์เมื่อ

วันที่ 1 มีนาคม 2005 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมดราว 62 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

(ประมาณ 1,500 ล้านบาท) ชั้นล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใช้ประกอบศาสนพิธี ชั้น 2 – 3 

เป็นพิพิธภัณฑ์และห้องหนังสือชั้น 4 เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว (ห้ามถ่ายภาพ) 

ให้ท่านได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม และใกล้กันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแต่ง

ที่สวยงาม จากน้ันน าท่านสู่ย่านธุรกิจใจกลางสิงคโปร์ที่ถนนออร์ชาร์ด ศูนย์รวมห้างสรรพ 

สินค้าชั้นน าและสินค้าหลากหลาย อาทิ เช่น เซ็นเตอร์พอยท์, โรบินสัน, ลักกี้พลาซ่า, อิ

เซตัน, ตากาชิยาม่า, ออร์ชาร์ดช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นต้น ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมาย

จากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมชั้นน าต่างๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนมขบเคี้ยว ของ

ฝาก ของที่ระลึก ของเล่นเด็กต่าง ๆ มากมาย ได้เวลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ที่พัก 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร  

 น าคณะเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Orchid Hotel หรือเทียบเท่า  

วันที่สี่         สวนสนุกยูนิเวอร์แซล – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางเข้าสู่ Universal Studio of Singapore มีทั้งหมด 7 โซน เปิด

บริการ 09:00 – 18:00 น. (เล่นกี่รอบกี่ได้ตามใจชอบ) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ สิงคโปร์ 

ในพื้นที่ 49 เอเคอร์ในเกาะเซ็นโตซ่า รายล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของทะเลสาบ มีรี

สอร์ท ห้องพัก 1,800 ห้อง จากโรงแรมระดับหรู 6 ดาว ที่หลากหลายรูปแบบ มีทั้งยังมี

คาสิโนเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งอยู่ที่โรงแรม Crockford Tower  

1) พบกับเคร่ืองเล่นใหม่ ล่าสุด Transformers The Ride : The Ultimate 3D 

Battle และ Battlestar Galactica เคร่ืองเล่นรถไฟเหาะตีลังการางคู่ที่สูงที่สุดใน

โลก  

2) Far Far Away Castel ปราสาทแห่งวีรบุรุษเชร็คและเจ้าหญิงฟิโอน่า  

3) Madagascar A Crate Adventure เป็นการน่ังเรือผจญภัยชมสัตว์ต่างๆ เสมือน

ท่านก าลังอยู่ในภาพยนตร์เร่ือง Madagascar  

4) Revenge of The Mummy ขุดหาสมบัติของฟาโรห์และค้นหาปริศนาแห่งมัมมี่  

5) Water World ชมการแสดงกิจกรรมผาดโผนต่างๆ จากภาพยนตร์ชื่อดัง แสดง

จริง แสง สี เสียง จริง ท่านจะตื่นเต้นประทับใจไม่รู้ลืม  
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6) Jurassic Park Rapids Adventure ผจญภัยในดินแดนไดโนเสาร์, เหล่าสัตว์

โลกล้านปี  

7) Hollywood Boulevard สัมผัสโรงละครสไตล์บรอดเวย์ ฮอลลีวู๊ด วอล์คออฟ 

เฟรม ศูนย์รวมแห่งความบันเทิงของจักรวาลอย่างแท้จริง  

***(อาหารกลางวันและเย็นอิสระเพื่อให้ท่านได้สนุกอย่างเต็มที่)*** 

มีอาหารให้เลือกมากมายกว่า 56 ร้าน หลากหลายสไตล์ทั้งในส่วนของยูนิเวอร์แซล และ

ในส่วนของ Festive Walk, New York Town, Food Court Center หลังจากความ

สนุกสนานจบลงเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านเดินเล่นใน Festival Walk เปิดตลอด 24 

ชั่วโมง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมาย เช่นตัวการ์ตูน ของฝากที่ระลึก ได้เวลา

สมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินชางกีเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

21.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน

ไทย  เที่ยวบินที่ TG410 

 

22.20 น. คณะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ   

 
 

หมายเหตุ : ราคาน้ีไม่มีกระเป๋า ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 

 

ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าชาวไทยเท่านั้น 

 

ก าหนดการเดินทาง 
ราคา 

ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

(มีเตียง) 

นอนกับ 2 ผู้ใหญ ่

ราคาเด็ก 

(ไม่มีเตียง) 

นอนกับ 2 ผู้ใหญ ่

พักเด่ียว 

เพิ่ม 

 

13 – 16, 14 – 16 เม.ย.59 
25,900 24,900 23,900 5,000 

29 เม.ย. – 02 พ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 5,000 

05 – 08 พ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 5,000 

20 – 23 พ.ค. 59 23,900 22,900 21,900 5,000 

 

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทั้ง 5 ข้อ 

หมายเหตุ  

1. ส าหรับผู้มีครรภ์ ต้องแจ้งล่วงหน้า พร้อมใบรับรองจากแพทย์ (ภาษาอังกฤษ) ก่อนการเดินทาง 
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2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเม ืองของไทยไม่

อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่

สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน  

4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

6. คณะผู้เดินทางจ านวน  15 ท่านข้ีนไป จึงออกเดินทางในกรณีที่มีจ านวนผู้เดินทางไม่ถึง 15   ท่านไม่มี

หัวหน้าทัวร์ไทยร่วมเดินทางด้วย  โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

 

*** ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 

มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***  

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะอากาศ  

และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะค านึงถึงผลประโยชน์และ 

ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 

 

อัตราน้ีรวม 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ชั้นนักท่องเที่ยว ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ 

   ประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน จ านวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินก าหนด) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ช านาญเส้นทาง 

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า  

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. น้ าหนักกระเป๋าเดินทางโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ าหนัก 20 กิโลกรัม)  

8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า    

   รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
  เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

9. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง 

อัตราน้ีไม่รวม 
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1. ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน้ าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 15 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 

5. ค่าธรรมเนียมน้ ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 

 

เงื่อนไขการจอง : วางเงินมัดจ าท่านละ 10,000 บาท 

 

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 

ท่าน ในกรณีน้ีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

หัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น 

 

เงื่อนไขการส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ า 10,000 บาท พร้อมกับ

เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากท าการจองแล้ว  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะน้ัน

จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน   คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก

การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
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บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านข้ึนไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซ่ึงจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะท า

การเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 

ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

6. กรณีท่านได้ช าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการใน

ส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดข้ึน

แล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่า

เหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบิน 

-  ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสาย

การบินเป็นผู้ก าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้

ด าเนินการ     ออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการ

บินเท่าน้ัน 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมที่พัก 

++   เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน 

++  กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
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++  โรงแรมในสิงคโปร์ที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัด

รัต และไม่มีอ่างอาบน้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ

แตกต่างกันด้วย  

 

 

 

การเดินทางเป็นครอบครัว 

หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกันท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่

คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

 

 

 

 

ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง 

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเดินทาง ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่ เกิดจากโรงแรมที่พัก 

ยานพาหนะ,  อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล

, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ

เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วน

งานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าต้องแสดง

เหตุผล เน่ืองจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการ

เดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่

บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ 

ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เน่ืองมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิด

กฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็น 

หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะ

ยึดถือและค านึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคัญ 
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