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 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติ้ง 1 คนื // มะละกา 1 คนื 

 ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู 

 เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street 

 สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ง BUKIT BINTANG 
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก 

 
 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด์ (-/L/D) 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู7 เคาน์เตอร์8 สายการบิน MALINDO AIR โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสัมภาระ 

09.05 น. เหินฟา้สู่กรุงกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาลินโด แอร์ เที่ยวบินที่ OD525 

12.15 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิกวัลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  น าท่านเดินทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจา

ยา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึง

ท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยาย

อาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของ

ประเทศมาเลเซีย บันทกึภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉาก

หลังเป็นมัสยดิปุตรา มสัยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิด

แห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินออ่นสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

ท าเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยดิอันงดงามย่ิงใหญ่และสถานที่ท างานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมอืงปตุราจา
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 ยา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน 

ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่สัมมนา การประชุมตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่ง 

ซ่ึงมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

จากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน

ระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่า

ระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้าง

ด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 

ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands 

Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel ท่านจะได้สนุกสนานกับการน่ังกระเช้าลอยฟ้า 

(SKY WAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซ่ึงสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 

3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อนัหนาวเย็น (โปรด

น าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” ***(อิสระอาหาร

เย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)*** 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพกัแบบ 3ท่าน ไม่มเีตียงเสริม พกัเด่ียวเพิ่ม 1,500 บาท 

เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะน้ีก าลังท าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันที่สอง ถ้ าบาตู - กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร์ (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป ี16-

24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้า

กลับสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสูก่รุง

กัวลาลัมเปอร ์น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที ่วัดถ้ าบา

ตู เป็นศาสนสถานที่ศกัดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินด ูดา้นหน้าปากทางข้ึน

บันไดไปยังถ้ า ขา้งบนมีรูปปัน้ของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย น าท่านชมพระราชวัง อิสตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติ

แห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวน

อากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่า

พระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่ง

พื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ 

และพื้นที่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่น้ีสร้างข้ึนตั้งแต่ปี 

2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใชเ้ป็นที่

ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกที่เสด็จเข้าประทับ คือสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซ่ึงเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองค์แรกที่

ได้ทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิด ี2 คร้ัง คร้ังแรกทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 5 

ในระหว่างปี 2513-2518 และครั้งที่สองเพิ่งเข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554  
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 น าท่านแวะชมโรงงานผลิตช็อคโกแลตขนาดใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย ชม ชิม ช็อป ช็อปโกแลต

หลากสายพันธ์ รวมถึงรถชาติแปลกๆ เช่นรสพริก,รสทุเรียน ถือเป็นสินค้าข้ึนชื่อของมาเลเซียอย่างหนึ่ง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก

และเป็นจดุเร่ิมต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวตัิศาสตร์ที่เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

อิสระเดินเล่นไปตามถนนคนเดิน (Jonker Street) ซ่ึงตั้งอยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายน้ี

เป็นแหล่งสินคา้เก่าและของโบราณที่มีชือ่เสียงรู้จักไปทัว่โลก แม้วา่คุณไมใ่ช่ผูช้ื่นชอบสินคา้เกา่โบราณ 

แต่ห้ามพลาดที่จะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแห่งน้ี ร้านรวงตา่งๆ จะเร่ิมคึกคักตั้งแต่ชว่งเย็น

และร้านค้าส่วนใหญเ่ปิดใหบ้ริการจนถึงเที่ยงคืน 

เข้าสู่ที่พัก  Malacca Legacy // Swan Hotel หรือเทียบเท่า 3* @ มะละกา 

 

วันที่สาม มะละกา – จตุรัสดัชท์ - ชมนครกัวลาลัมเปอร์ (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

ตะวันตก  น าชมจัตุรัสดัชท์สแควร ์ จดุศูนยก์ลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ป ี ที่

ฮอลันดาเข้ายดึครองมะละกา ปัจจบุันเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของการท่องเที่ยวเมอืงมะละกาจตัุรัสดัตช์ส

แควร์ตั้งอยูบ่นถนนลกัษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารร้านคา้ตกึแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายกุวา่ 200 ปี 

มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็นย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัว

อาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์

ปอล สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพียงผนังสี่ด้านไวเ้ป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อให้คน

รุ่นหลังไดเ้รียนรู้เท่าน้ัน ในยุคที่โปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งน้ีชื่อว่า NosaSenhora แต่

เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ดา้นหน้ามีรูปปั้นนักบญุฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis 

Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 

4 คร้ังจนกระทั่งเสียชวีติศพของนักบญุฟรานซิสจึงไดรั้บการฝังไวท้ี่หน้าโบสถ์แหง่น้ีก่อนจะน าส่งต่อไป

ยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนโปรตุเกส  เอฟาโมซา่ ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดตี 400 ปีมาแล้ว 

ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจ าลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซียซ่ึงเคยอยู่ภายใต้

การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน 

 จากน้ันน าคณะเดินทางสู่เมอืงยะโฮว์บาร์รู ประตูสู่สิงคโปร์ 

เที่ยง  น าท่านบริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันน าท่านเดินทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

ซ่ึงเป็นเมอืงที่ตั้งข้ึนทีบ่ริเวณที่แม่น้ า 2 สายตดักัน น าท่านแวะถา่ยรูปกับสญัลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร

กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สดุในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงาน

ดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสนิแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลเซีย  

และเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นน าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดใน

มาเลเซีย แวะถา่ยรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล ารึกเหตกุารณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกคร้ังที่ 1 

และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็น

สถานที่ของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดกา้สแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่ร าลกึถึงวันที่มาเลเซียได้

ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจกัรภพ 

 

......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ MALA SOCHEAP NOV-OD-W09 

 
17.10 น. น าท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522                 

18.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ 
 

 

******************* 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 

อัตราค่าบริการ 

May-16 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

6-8 MAY 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

13-15 MAY 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

20-22 MAY 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

27-29 MAY 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jun-16 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่าน
ละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ MALA SOCHEAP NOV-OD-W09 

 OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

3-6 JUN 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

17-19 JUN 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

24-26 JUN 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jul-16 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่าน
ละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

01-03 JUL 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

08-10 JUL 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

15-17 JUL 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

22-24 JUL 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Aug-16 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่าน
ละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

05-07 AUG 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

12-14 AUG 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ MALA SOCHEAP NOV-OD-W09 

 OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

19-21 AUG 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

26-28 AUG 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Sep-16 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

02-04 SEP 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

09-11 SEP 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

16-18 SEP 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

23-25 SEP 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

30 SEP -02 OCT 
2016 

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

Oct-16 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

07-09 OCT 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

14-16 OCT 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 
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 OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

21-23 OCT 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

28-30 OCT 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Nov-16 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ท่าน
ละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

04-06 NOV 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

11-13 NOV 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

18-20 NOV 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215    

OD522 
1710-1820 

25-27 NOV 2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มีเตยีงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด 2,000 บาท  

ทารกอายุต  า่กว่า 2 ปี                                         ราคา 3,000 บาท 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ MALA SOCHEAP NOV-OD-W09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจ าท่านละ 10,000 บาท  

พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืน  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทปิคนขับรถที่ประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน  
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 

เท่ียวไม่รอทัวร์ ..... เดินทางไดทุ้กวัน 

เดินทาง 4 ท่าน ราคา 21,800.-  
เดินทาง 6 ท่าน ราคา 20,800.-  

เดินทาง 8 ท่าน ราคา 20,400.-   

**ไมม่ีหวัหน้าทวัร ์ คนขบัรถพดูองักฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดินทาง   10 ท่าน ราคา 22,800.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดพ์ดูไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.-   
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 (ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตคี่ามัดจ า
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
 

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินในทุกกรณี บริษัทฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัท
ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางม้ือไมเ่ที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อทา่นได้ช าระเงินมัดจ า
หรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 


