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        Funny Legoland 
 สดุสนกุกนัท ัง้ครอบครวักบั Legoland Malaysia 

 สมัผสัสายลมและสายหมอกทีเ่กนติง้ไฮแลนด ์
 เยีย่มชมเมอืงแห่งมาเลเซยีนครกวัลาลมัเปอร ์

 ชมมหาครแห่งอนาคตปุตราจายา 

 เยอืนเมอืงหนึง่ในมรดกโลกมะละกา 

 บนิเขา้กวัลาลมัเปอร ์ ออกยะโฮร ์ ไมย่อ้นทาง 
 

วนัแรก   สนามบนิดอนเมอืง-  กวัลาลมัเปอร ์-  เก็นติง้ไฮแลนด ์ (-/L/-) 

03.30 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ เคารเ์ตอร ์2 
สายการบนิแอรเ์อเชยี 

07.10 น. ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาฯ โดยสายการบนิไทย แอร ์เอเซยี เท ีย่วบนิที ่ FD  
311 
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10.15 น. เดนิทางถงึสนามบนิKLIA2(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ช่ัวโมง) น าสัมภาระขึน้รถผ่านชม 
                   ความเป็นอยู่ของชาวมะลายู มุ่งสู่ ปุตตราจายา่  เมอืงหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซยี ท ีเ่ป็นศูนย์กลางของ  

               รัฐบาล ปุตราจายาไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงในสวนทีส่วยงาม มรูีปแบบการวางผังเมอืง 
 อย่างด ีเสน่หข์องทีน่ ีค่อืเมอืง ท่ามกลางธรรมชาต ิทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  แวะ 
 ชมและถ่ายรูปกับอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตรรัีฐสภา อาคารมัสยึดส ี
 ชมพู ผ่านชมอาคารทีท่ าการของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆของ 
              ประเทศ ผ่านชมสะพานแขวน ทะเลสาป ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  ( มือ้ท ี ่ 1)หลังอาหารเดนิทางผ่านกัวลาลัมเปอร ์ เพื่อมุ่งสู่ยอดเขาเก็นติง้ จากนัน้
น าท่านสู่สถาน ีSKY WAY น่ังกระเชา้ขา้มภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  กโิลเมตร ซึง่มคีวามเร็วทีสุ่ดในโลกและยาวทีสุ่ด
ในเอเซยี   ท ียั่งคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ท ีคุ่ณจะไม่ลมืสู่เก็นติง้ไฮแลนด ์ระหว่าง
ทางท่านจะไดช้ืน่ชมกับธรรมชาตขิองป่าเขาล าเนาไพร สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับ
ความสูงกว่า 6,000 ฟิตจากระดับน ้าทะเลเขา้ท ีพั่ก โรงแรมเฟิสรท์เวลิด ์  เชญิท่านสนุกกับสวนสนุกซึง่มเีครือ่ง
เล่นนานาชนดิตามอัธยาศัยเชญิท่านเพลดิเพลนิกับเครือ่งเล่นนานาชนดิบรเิวณสวนสนุกขนาดใหญ่ตามอัธยาศัย
(ไม่รวมค่าเครือ่งเล่น)หรอืหากท่านจะเขา้คาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิด 24 ช.ม. ท ีม่เีครือ่งเล่นทีถู่กกฎหมาย อาท ิสล็อต
แมชชนี ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรอืท่านจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตามอัธยาศัย   *** สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอปก 
กางเกงขายาว และรองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรแีต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า  21  ปี  หา้มเขา้คาสโิน *** 
(อาหารเย็นอิสระ) 

วนัที่สอง  เก็นติง้ - กวัลาลมัเปอร ์ –มะละกา(เมอืงมรดกโลก) (B/L/D) 
เชา้        บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม มือ้ที ่2 น าท่านลงจากเก็นติง้ น าท่านชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืง

หลวงประเทศมาเลเซยี น าท่านเทีย่วชม วัดถ ้าบาตูเคป อันเป็นสถานทีอ่ันศักดิส์ทิธิข์องชาวฮนิดู นมัสการองคพ์ระ
ขันธกุมารองคส์ทีองอร่าม สูงถงึ 42.7 เมตร ชม จตุัรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่ 
อิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทีอ่ังกฤษเคย
ปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกับของ
ประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีสู่งท ีสุ่ดในโลก 
Union Jack ทีสู่งถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่าง
เห็นไดชั้ด ไม่ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬิกา ทีทุ่กๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเล
เชยี จะมาชุมชนเพื่อ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกัน ซึง่ธงชาต ิอังกฤษไดถู้ก  ลดลงครัง้
สุดทา้ย เมือ่ วันที ่ 31 สงิหาคม 1957 และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี จากนัน้น าท่าน
ชมและถ่ายรูป บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวงัอีสตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี  น าท่านไป
ถ่ายรูปกับ ตกึแฝดหรอืตกึปิโตรนาส Petronas Twin Towers ) เป็นสถาปัตยกรรม
ทีโ่ดดเด่นของเมอืงกัวลาลัมเปอร ์ ประเทศมาเลเซยี ออกแบบโดย เซซาร ์เปลลี ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางย่านธุรกจิ
ของเมอืง ทีแ่วดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ เป็นตกึแฝดทีสู่งท ีสุ่ดในโลกในปัจจุบัน   

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร  ม้ือที่ 3  แวะซือ้สนิคา้โอทอป อาทบิะกุ๊ดเต๋ตุ๋นเครือ่งยาจนี ขนมเป๊ีย น ้ามัน

แกป้วด ช๊อคโกแลตรสชาดอร่อยของมาเลเซยี จากนัน้น าท่านสู่เมอืงมรกดกโลกมะละกา   
18.00 น.       รบัประทานอาหารเย็นทีภ่ตัตาคารมือ้ท ี ่4  จากนัน้น าท่านลงเรอืล่อง

คลองมะละกาซึง่เชือ่มมาจากทะเลของส่วนหนึง่ของช่องแคบมะละกา 
เพื่อเจาะเวลาหาอดตี ชมความเป็นอยู่สองรมิฝ่ังคลอง(คลา้ยคลองเว
นสิทีอ่ติาล)ี ลัดเลาะไปตามอาคารบา้นเรอืนทีเ่ต็มไปดว้ยอาคารเก่าแก่
สไตลช์โินโปตุกสี ประดับประดาไฟ และแสงส ีอันสวยงาม   จากนัน้ 

 น าทา่นเดนิชมถนนคนเดนิ Yongger Street  ยา่นเกา่แกแ่หง่
เมอืงมรดกโลก ชมการน าสิ่งของทีเ่ลื่องชือ่แตล่ะอยา่งของมะละ
กามาต ัง้จ าหนา่ย มากมายเหมอืนตลาดไนทม์าเก็ตเพลิดเพลิน
กบัการเลือกซื้อของทอ้งถิน่ทีห่าไดย้าก และขนมอรอ่ยๆ 

มากมายทีท่า่นตอ้งประทบัใจ 

                      (เฉพาะรอบทีต่รงศุกร ์ เสาร ์ อาทติย)์น าท่านเขา้ท ีพั่กโรงแรม Eco 
Tree   หรอืระดบัเดยีวกนั 
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วนัที่สาม    มะละกา –โยโฮบารู –OUTLET (B/L/D) 
 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรมมือ้ท ี ่5 หลังอาหาร   น าท่านชมเมอืงมะละกา ชม  ยา่นดทัซ์สแควร ์ตกึ

แดงถ่ายรูปกับสามลอ้มะละกา  จากนัน้เดนิขึน้ไปบนเนนิเซนตป์อนดสู่์ยอดเนนิ ซึง่เป็นทีตั่ง้ของโบสถเ์ซนตป์อนด์ 
โบสถแ์ห่งนีส้รา้งขึน้โดยกัปตันเรอืชาวโปรตุเกส และใชช้ือ่โบสถว่์า Duarte Coelho ในปี 1521 ดว้ยความตัง้ใจให ้
เป็นโบสถท์ ีใ่หญ่ทีสุ่ดในเมอืง เมือ่ครัง้ท ีพ่วกดัตช ์ เขา้ยึดครองไดเ้ปลีย่นชือ่โบสถแ์ห่งนีเ้ป็น  ST. Paul’s Church 
เมือ่โบสถน์ีส้รา้งเสร็จในปี 1753 ไดม้กีารยกเลกิการใชง้านโบสถ ์และชาวดัตชเ์ปลีย่นเนนิเซนตป์อนดเ์ป็นสุสานฝ่ัง
ศพของบุคคลส าคัญ สุสานเปิดภายในเซนตป์อนด ์ เป็นสถานทีฝ่ั่งศพของ St. Francis Xavier เมือ่ปี 1553 
หลังจากนัน้ไดม้กีารเคลือ่นยา้ยส่วนทีเ่หลอือยู่ไปยังเมอืงโกอา ในอนิเดยี มอีนุสาวรยี์หนิอ่อนของ St. Francis 
Xavier เพื่อร าลกึถงึการกักกันเมือ่ 400 ปีท ีผ่่านมา ทีบ่รเิวณโบสถบ์นยอดของเนนิ เป็นสถานทีช่มววิอันน่าตืน่ตา 
และหลุมฝ่ังศพแบบดัตชท์ ีส่วยงาม สามารถพบเห็นไดภ้ายในโบสถ  ์  จากนัน้น าท่านไปชม A’Famosa (Porta 
De Santiago) ไม่ไกลกับโบสถเ์ซนตป์อนด ์ ดา้นล่างเนนิเขา เป็นทีตั่ง้ของป้อมปราการ A’Famosa หรอื Porta 
De Santiago ซึง่สรา้งขึน้เมือ่ปี 1511 และถูกท าลายโดยพวกดัตชแ์ถบทัง้หมด เหลอืไวเ้พียงแต่ส่วนเล็กๆ บนป้อม
ปราการ บนเนนิเขาทีม่องลงไปเห็นตัวเมอืงมะละกา ป้อมเก่ารอบปราการมกีารตดิตัง้ปืนใหญ่ แต่ถูกโจมตโีดยพวก
ดัตชใ์นปี 1641 สรา้งความเสยีหายมากมาย และบางส่วนถูกซ่อมแซมโดยพวกดัตชเ์มือ่ปี 1670 และสลักชือ่ East 
India Company   น าคณะขึน้ SKY TOWER ตืน่ตาตืน่ใจกับการขึน้ท ีจ่ะน าทุกท่าน สัมผัส จุดชมววิท ีสู่ง  361 ฟิต 
เมือ่ถงึจุดสูงสุดเราจะเห็นบรรยากาศ โดยรอบของเมอืงมะละกา  ช่องแคบมะละกา และทอ้งทะเลจากทีสู่งไดเ้วลา
อันสมควร น าท่านเดนิทางจากมะละกาสู่เมอืงยะโฮรบ์ารู ผ่านชมความเป็นอยู่และวถิชีวีติของชาวมาลายู 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั มือ้ท ี ่6 จากนัน้ชมพิพิธภัณฑเ์อกราช ซึง่แสดงเรือ่งราวการประกาศเอกราชของมาเลเซยี 
ไดเ้วลาสมควรเดนิทางต่อสู่ยะโฮร ์

17.00 น. เดนิทางถงึรัฐยะโฮร ์ น าท่านชอ้ปป้ิงที ่JB PREMIUM OUTLET   เชิญเลอืกซือ้สนิคา้แบรนเนมชัน้น า
ราคาถูกตามสะดวก 

18.00 น. บรกิารอาหารค ่า มือ้ท ี ่7 น าท่านเขา้ท ีพั่ก   พกั   New York  Hotel หรอื ระดบัใกล้เคยีงกนั   

วนัที่สี ่       สวนสนุกเลโกแ้ลนด ์– สนามบนิดอนเมอืง (B/-/D) 
 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ท ีห่อ้งอาหารโรงแรม มือ้ท ี ่8 

10.00 น. จากนัน้น าท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ระดับโลกที ่LEGO LAND    
                     สวนสนุกเลโกแ้ลนดแ์ห่งที ่6 ของโลก และแห่งแรกในเอเชยี (ราคารวมบตัรเขา้

และเครือ่งเล่นแล้ว) ตัง้อยู่ท ีอ่สิ กันดาร ์รัฐยะโฮร ์ประเทศมาเลเซยี ทางตอนใตสุ้ด
ของแหลมมลายู ตดิกับ ประเทศสงิคโปร ์เป็นสวนสนุกส าหรับ ครอบครัว ดว้ยเครือ่ง
เล่นกว่า 40 ชนดิ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี ้ โซน The Begining คอื บรเิวณทางเขา้
สวนสนุก ประกอบดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ   โซน Miniland ที่
ใชตั้วเลโกป้ระกอบขึน้มาจ าลอง  สถานทีส่ าคัญของประเทศต่าง ๆ ในเอเชยี โดย
โซนนีถ้อืว่าเป็นโซนไฮไลท ์ ของสวนสนุกเลยก็ว่าได ้      โซน Lego Technic 
เครือ่งเล่นน่าตืน่เตน้หวาดเสยีวดว้ยรถไฟเหาะ       โซน Lego Kingdom ชม
ปราสาทแห่งเวทมนตร ์ และน่ังรถไฟเหาะบนหลังมังกร         โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะ
ไดโนเสาร ์และปิรามดิแห่งอยีิปต ์        โซน Imagination ทีส่รา้งเสรมิจนิตนาการใหคุ้ณหนูนอ้ยทัง้หลายดว้ยตัว
ต่อเลโกห้ลากหลายแบบ โซน Lego City ทีใ่หเ้ด็ก ๆ ไดล้องบังคับรถและเรอื เพื่อใหเ้รยีนรููด้ว้ยตนเอง ถงึเวลานัด
หมาย  (อาหารเทีย่งอิสระเพือ่ความสะดวกในการเล่นสวนสนุก) หากมเีวลา น าทา่นไปชอ้ปป้ิงสินคา้แบ
รนดเ์นม ราคาถูกที ่JB Premium Outlet mall   
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........ น.     ไดเ้วลาสมควรน าท่านสู่สนามบนิ ยะโฮร ์ เพื่อเตรยีมเดนิทางกลับกรุงเทพ  
18.55 น.     เดนิทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบนิไทยแอรเ์อเชยีเท ีย่วบนิที ่AK1807 (ใชเ้วลาบนิประมาณสองช่ัวโมง) 
20.15 น.  เดนิทางถงึกรุงเทพโดยสวัสดภิาพ(เวลาประเทศไทย)             

  

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

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น

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

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

    

                                  คา่บรกิาร 
 ผูใ้หญ ่ท่านละ    16,500   บาท (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
   เด็กมเีตยีงลด  500  บาท 
   เด็กไม่มเีตยีงลด  1,500 บาท  
   ทารกอายุต ่ากวา่ 2 ปี    2,900  บาท   
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

ผู้ใหญ ่
หอ้งละ 2-3 ท่าน 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี 
มเีตยีง 

เด็กต ่ากว่า 12 ปี 
ไมม่เีตยีง 

พกัเดีย่ว 

21-24 ตุลาคม 59 16,500 16,000 15,000 4,900 
*ยกเว้นบนเก็นติง้ไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีเปิดหอ้งอกี 1 หอ้ง เพิม่ ท่านละ 1,000บ. 

 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าท่านละ 7,000 บาท  
พรอ้มสง่หนา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–์สงิคโปร-์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) 



 
 
 
 
 
 
 

 

                  รหสัโปรแกรมทัวร ์   Funny Legoland-OCT-4D-FD-W09 
 

 
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 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัด
จ าท ี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 หรอืถูกปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตามรายการ ไม่สามารถ
ขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด 
ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 
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 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 
 


