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 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // มะละกา 1 คนื 

 ชมเมอืงใหมปุ่ตราจายาและมสัยดิสชีมพู 

 เทีย่วเมอืงมรดกโลกมะละกา เดนิเล่น Jonker Street 

 สมัผสัเสน่หเ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์+ ช็อปป้ิง BUKIT BINTANG 
 ถ่ายรูปตกึแฝดเปโตรนาส + จตุรสัเมอเดกา้  
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 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเล่นคาสโิน , เล่นสวนสนุก 

 
 
 
 
 
วนัแรก กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา – เก็นติง้ไฮแลนด ์ (-/L/D) 

06.00 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประตู7 เคานเ์ตอร8์ สายการบนิ MALINDO AIR โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

09.05 น. เหนิฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาลินโด แอร ์เท ีย่วบนิที ่OD525 

12.15 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เที่ยง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นทีตั่ง้ของ

หน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีอง

สถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าท ีจั่ตุรัสปุตรา 

โดยมฉีากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มสัยดิสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสี

กุหลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา ท าเนยีบรัฐบาลสชีมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานทีท่ างานของ

นายกรัฐมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทันสมัยทีสุ่ดในโลก 

สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ ีสั่มมนา การประชุม

ต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยทีสุ่ดแห่งหนึง่ ซึง่

มรูีปร่างประหนึง่ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากนั้นเดนิทางต่อสู่ เก็นติง้ไฮแลนด์ Genting Highland สถานตาก

อากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน

บรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 

6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การ

ก่อสรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริ่ม

ลงมอืตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จึงด าเนินการ

สรา้งรสีอร์ท โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands 

Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel ท่านจะไดส้นุกสนานกับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้า 

(SKY WAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึง่สามารถวิง่ได ้6 เมตรต่อวนิาท ีจากสถานถีงึโรงแรม ระยะทาง 

3.4 กม. ซึง่ยาวทีสุ่ดในเอเชยีจะไดสั้มผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสุิทธิอ์นัหนาวเย็น (โปรด

น าเสือ้หนาวตดิตัวไปดว้ย) จากนัน้น าท่านเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม “FIRST WORLD” ***(อิสระอาหาร

เย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับสถานทีต่่าง ๆ และยังมบ่ีอนคาสโินระดับชาต ิท ีไ่ดรั้บอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการเสีย่งโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
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***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท 

เฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20T H CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัที่สอง ถ า้บาตู - กวัลาลมัเปอร ์ซติีท้วัร ์(B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 16-

24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้า

กลับสู่สถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุง

กัวลาลัมเปอร ์น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ท ี ่วดัถ า้บา

ตู เป็นศาสนสถานทีศั่กดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้

บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรูีปป้ันของพระขันธก์ุมารสูงถงึ 42.7 เมตร 

เที่ยง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าทา่นชมพระราชวัง อิสตานาเนการา หรอืพระราชวังแห่งชาติ

แห่งใหม่ สถานทีป่ระทับของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วน

อากง ตั้งอยู่ท ี่ถนน Jalan Duta มีพื้นท ี่ถ ึง 610 ไร่ ใหญ่กว่า

พระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่ง

พื้นท ีใ่ชง้านเป็น 3 ส่วน คอื พื้นท ี่ส่วนพิธกีาร พื้นท ีส่่วนพระองค ์

และพื้นท ี่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สรา้งขึน้ตั ้งแต่ปี 

2550 โดยใชง้บประมาณ 800 ลา้นรงิกติ หรอืกว่า 8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบูรณ์มพีิธเีชญิธงเปิดใชเ้ป็นที่

ประทับในวันที ่15 พฤศจกิายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกทีเ่สด็จเขา้ประทับ คอืสมเด็จ

พระราชาธิบดอีงคท์ ี ่14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซึง่เป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองคแ์รกที่

ไดท้รงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิด ี2 ครัง้ ครัง้แรกทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ ี ่5 

ในระหว่างปี 2513-2518 และครัง้ท ีส่องเพิ่งเขา้รับต าแหน่งเมือ่วันที ่13 ธันวาคม 2554  

น าท่านแวะชมโรงงานผลิตช็อคโกแลตขนาดใหญท่ี่สุดในมาเลเซีย  ชม ชมิ ช็อป ช็อปโกแลต

หลากสายพันธ ์รวมถงึรถชาตแิปลกๆ เช่นรสพรกิ,รสทุเรยีน ถอืเป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของมาเลเซยีอย่างหนึง่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจุดเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ ีเ่ต็มไปดว้ยร่องรอยอารยะธรรม 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อิสระเดนิเล่นไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึง่ตัง้อยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้

เป็นแหล่งสนิคา้เก่าและของโบราณทีม่ชีือ่เสยีงรูจั้กไปทั่วโลก แมว่้าคุณไม่ใช่ผูช้ืน่ชอบสนิคา้เก่าโบราณ 

แต่หา้มพลาดทีจ่ะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแห่งนี ้รา้นรวงต่างๆ จะเริม่คกึคักตัง้แต่ช่วงเย็น

และรา้นคา้ส่วนใหญ่เปิดใหบ้รกิารจนถงึเท ีย่งคนื 

เขา้สูท่ี่พกั  Malacca Legacy // Swan Hotel หรอืเทียบเท่า 3* @ มะละกา 

 

วนัที่สาม มะละกา – จตุรสัดชัท์ - ชมนครกวัลาลมัเปอร ์(B/L/-)    

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

ตะวันตก  น าชมจตุัรสัดชัทส์แควร ์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ท ี่

ฮอลันดาเขา้ยึดครองมะละกา ปัจจุบันเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเท ีย่วเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์
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แควรตั์ง้อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตุกสีอายุกว่า 200 ปี 

มเีอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสแีดงปูนกนิหมาก หรอืส ี salmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัว

อาคารและอฐิทีปู่นถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยู่บนเนนิเขาเซนต์

ปอล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพียงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พื่อใหค้น

รุ่นหลังไดเ้รยีนรูเ้ท่านัน้ ในยุคทีโ่ปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแ์ห่งนีช้ือ่ว่า NosaSenhora แต่

เปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรูีปป้ันนักบุญฟรานซสิ เซเวยีร ์(St. Francis 

Xavier) ผูม้ชีือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละกาถงึ 

4 ครัง้จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ ีห่นา้โบสถแ์ห่งนีก้่อนจะน าส่งต่อไป

ยังประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ 

ถ่ายรูปกับเรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยู่ภายใต ้

การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่เมอืงยะโฮวบ์ารรู์ ประตูสู่สงิคโปร ์

เทีย่ง  น าทา่นบรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์

ซึง่เป็นเมอืงทีตั่ง้ขึน้ท ีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร

กัวลาลัมเปอร ์ ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีสู่งท ีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร ชมโรงงาน

ดบุีก (Pewter) ทีม่ชีือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบุีกเป็นสนิแร่ท ีส่รา้งความรุ่งเรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี  

และเป็นแหล่งแร่ดบุีกชัน้ดขีองโลก จากนัน้น าท่านแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดใน

มาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื่อล ารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ท ี ่1 

และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านชม พระราชวงัอิสตนันา่ ไนการ่า ท ี่

ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ท ีปั่จจุบันเป็น

สถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีได ้

ฉลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 

......... น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

16.00 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เทีย่วบนิที ่OD522                 

17.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

******************* 
“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 
Nov-16 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่่านละ จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

11-13 NOV 
2016 

12,999.- -3,000.- 3,900.- 

25-27 NOV 
2016 

12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Dec-16 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่่านละ จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

03-05 DEC 
2016 

13,999.- -3,000.- 3,900.- 

10-12 DEC 
2016 

13,999.- -3,000.- 3,900.- 

16-18 DEC 
2016 

14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jan-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่่านละ จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

1-3 JAN 2017 
เทศกาลปีใหม ่

Bus1 
13,999.- -8,000 5,900.- 

1-3 JAN 2017 
เทศกาลปีใหม ่

Bus2 
13,999.- -8,000 5,900.- 

6-8 JAN 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

13-15 JAN 
2017 

12,999.- -8,000 5,900.- 

20-22 JAN 
2017 

12,999.- -8,000 5,900.- 

28-30 JAN 
2017 

(วนัตรุษจนี) 
12,999.- -8,000 5,900.- 

Feb-17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่่านละ จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 3-5 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
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0905-1215 

OD522  

1600-1710 

11-13 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

17-19 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

24-26 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

Mar-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
ท่านละ 

จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

8-5 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

10-12 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

17-19 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

24-26 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

31 MAR-2 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

Apr-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
ท่านละ 

จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

7-9 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

12-14 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

13,999.- -8,000 5,900.- 

13-15 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

14,999.- -8,000 5,900.- 

14-16 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

13,999.- -8,000 5,900.- 

15-17 APR 2017 
วนัสงกรานต ์

13,999.- -8,000 5,900.- 

21-23 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

22-24 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

30 APR-1 MAY 2017 
วนัแรงงาน 

13,999.- -8,000 5,900.- 

May-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
ท่านละ 

จอยแลนด ์ พกัเด ีย่ว 

OD525 

0905-1215 

OD522  

1600-1710 

5-7 MAY 2017 
วนัฉตัรมงคล 

13,999.- -8,000 5,900.- 

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)     มีเตียงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต า่กว่า 12 ปี(พกักับผูใ้หญ่ 2 ทา่น)  ไมมี่เตียงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 3,000 บาท 
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เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 10,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 
 

อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–์-กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าทีพั่ก 3 คนื  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี 10 RM/คน/วนั  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

เท ีย่วไมร่อทวัร ์..... เดนิทางไดท้กุวนั 

เดนิทาง 4-5 ทา่น ราคา 21,800.-  
เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 20,800.-  

เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 20,400.-   

**ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์  คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 22,800.-  

**ไม่มีหวัหนา้ทัวร์  ไกดพ์ูดไทยดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.-   
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัดจ า
ท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ต่างๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 

 


