
 

 
 

กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา่ มะละกา เก็นติง้ 3 วนั  2 คนื 

 (พกักวัลาลมัเปอร ์ 2 คนื)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตะลยุ 4 เมอืงไฮไลทข์องมาเลเซยี 

พเิศษ !! น าทา่นชมิ เมนบูะกุด๊เต+๋บาบา๋ ยาหยา่ 
 

วนัทีห่น ึง่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์– มะละกา - กวัลาลมัเปอร ์   

03.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร์

สายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก (*บรกิารอาหาร และเคร ือ่งดืม่บนเคร ือ่ง) 



 

 
 

06.00 น. คณะออกเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

09.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอรต์รวจเช็คสัมภาระเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชัว่โมง)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Nyonya  Restaurant  

อาหารจนีผสมมลายู หรอืทีค่นทีน่ ีเ่รยีกวา่ “บาบา๋ ยาหยา่” 

บา่ย พาทุกท่านเทีย่วชมสถานทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์ของเมอืงมะละกา 

เมอืงท่าส าคญัในอดตีทีม่กีารตดิตอ่คา้ขายหรอืเป็นเมอืงเศรษฐกจิอกีที่

หนึง่ของมาเลเซยี ตอ่จากนัน้เราจะน าท่านเดนิทางสู ่ Malacca  Straits 

Mosque  หรอืถา้เขยีนตามมาเลเซยีจะเป็น Masjid Selat Melaka เป็น

มัสยดิทีส่วยงามมาก ๆ ตัง้อยู่กลางทะเลสรา้งดว้ยหนิออ่น  มัสยดิทีถู่ก

สรา้งบนเกาะ Pulay ซึง่เป็นเกาะทีท่างรฐับาลถมทีข่ ึน้มาใหเ้ป็นทีพ่ักและ

สถานทีท่่องเทีย่ว และเป็นจุดชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุอกีนงึของเมอืงมะละกา 

ตอ่จากนัน้พาทา่นชมยา่นบา้นเกา่แกส่มยั BABA NYONYA ชมดตัชส์แควร ์หรอืจัตรุสัแดง (Red 

Square) เน่ืองจากทีน่ี่เคยเป็นศนูยก์ลางชมุชนดตัชใ์นสมัยทีเ่ขา้มาปก ครองมลายู อาคารตา่ง ๆ ที่

ลอ้มรอบจัตรุัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก ใจกลางจัตรุัสเป็นลานน ้าพุแบบองักฤษทีส่รา้งถวายแด่

พระราชนีิวคิตอเรยีในปี ค.ศ. 1904 รอบ ๆ ลานน ้าพุคอืหอนาฬกิา โบสถค์รสิต ์(Christ Church) 

ศลิปกรรมดตัชป์ระยุกต ์และอาคารสตดัธวิท ์(Stadhuys) เป็นอาคารดตัชเ์ก่าแกท่ีส่ดุในมาเลเซยี ชม

ป้อม A’Famosa ปัจจบุันคงเหลอือยู่เพยีงป้อมเดยีว ป้อมน้ีตัง้อยู่ทีเ่ชงิเขาเล็ก ๆ ซึง่บนยอดเขาเป็น

ทีต่ัง้ของโบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul) ดา้นหนา้โบสถม์รีูปปั้นของนักบุญ Francis Xavier    

เย็น เราเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ Jonker Street ซึง่เป็นถนนคนเดนิสายยาวๆที่มีรา้นอาหาร รา้นของฝาก

ของทีร่ะลกึท่ามกลางอาคารสสีนัสดใสสไตลช์โินโปรตกุสิ ใหท้กุทา่นไดอ้สิระรบัประทานอาหารเย็น  

(ตามอธัยาศยั)    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์   

ค า่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์– เก็นต ิง้ไฮแลนด ์- กวัลาลมัเปอร ์– รา้นชอ้คโกแลต - จาลนัอลอร ์

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

07.00 น. น าท่านเดนิทางชมเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี Kuala Lumpur Garden City of Lights 

“กวัลาลมัเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย” ผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง  ตกึรฐัสภา  มสัยดิหนิ

ออ่น หอคอยทีส่งู เป็นอนัดบัสีข่องโลก KL Tower ทีม่ ีความสงู 421 เมตร น าท่านชมพระราชวงั

แหง่ชาต ิ Istana Negara  พรอ้มทหารมา้และทหารราบประจ า พระองค ์น าท่านชมจตัุรสัเมอรเ์ดกา้ 



 

 
 

Dataran Merdeka สถานทีป่ระกาศอสิรภาพจากการเป็น   เมอืงขึน้ขององักฤษ  เมือ่ถงึวนัชาตขิอง

ประเทศมาเลเซยีจะมกีารจัดงานรืน่เรงิ ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองกนั โดยมเีสาธงทีส่งู 

100 เมตร  ซึง่ธงยูเน่ียนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชกัลงเป็นครัง้สดุทา้ย ณ เวลาเทีย่งคนืของวนัที ่ 

31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอบั

ดลุซาหมัด Sultan Abdul Samad Building -จากนัน้น าท่านถ่ายภาพคูก่บั  ตกึแฝด หรอื ตกึปิโตรนสั  

Petronas Twin Tower  ทีม่คีวามสงู 452 เมตร ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

10.00 น. น าท่านเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์  (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) ถงึสถานีกระเชา้ลอยฟ้า SKY 

WAY น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 

กม. ซึง่ยาวที่สุดในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิุทธิอ์ันหนาวเย็นสถานที่

ตากอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 

อสิระท่านบน Genting Highland สถานคาสโินระดบัชาตทิีไ่ดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่ง ๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลกูเต๋า ตู ้

มา้ เป็นตน้(ส าหรับท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ท่านสภุาพบุรุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต า่กวา่ 

21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)    

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากเก็นติง้ เดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์  

ระหวา่งทางแวะเลอืกซือ้ช็อคโกแลต OTOP ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตรสชาตแิปลกใหม่ 

หลากหลายมามายเป็นของฝากกลบับา้น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ  ภตัตาคาร  เมนูพเิศษบะกุด๊เต๋!!! 

  น าท่านเทีย่วย่าน จาลนัอาลอร ์(Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคนืทีค่กึคกัทีส่ดุใน

กวัลาลมัเปอร ์อยู่ในย่านบูกติบนิตงั ทีน่ี่มขีายทัง้อาหารทอ้งถิน่หลากหลายชนดิ อาหารทะเล อาหารจนี 

ไปจนถงึอาหารไทย 

ค า่  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม ถ า้บาตู – ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง – Mitsui Outlet –ปตุราจายา่ - สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสูถ่ า้บาตู ใหท้่านไดแ้วะนมัสการ พระขนัธกมุาร ซึง่เป็นศาสนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์อง

ศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีูปปั้นของพระขนัธก์มุารสงูประมาณ 43 เมตร 

พาทุกท่านแวะชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 



 

 
 

ตอ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงใหมป่ตุราจายา Putra Jaya เมอืงศนูยก์ลางของหน่วยงาน ราชการ

และโครงการน าร่องทางดา้น ไอท ีซึง่ไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื E-Government นคร

ทีม่คีวามทันสมยัและกา้วหนา้อย่างสมบูรณท์ีส่ดุภายในศตวรรษที ่21 น้ี ศนูยก์ลางแห่งความดงึดดูใจ 

ไดแ้ก ่เปอรด์านาปุตรา Perdana Putra ตัง้อยู่ตรงจุดทีส่งูทีส่ดุ  ซึง่สามารถมองลงมาเห็นบรเิวณ

ดา้นลา่งทัง้หมด  Perdana Putra complex ประกอบดว้ยส านักงานนายกรัฐมนตร ีเสร ีเพอดานา 

สถานทีพ่ านักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี มัสยดิปุตรา Putra Mosque  มโีดมสชีมพู กอ่สรา้งดว้ย

หนิแกรนติสกีหุลาบ ออกแบบง่ายๆ แตห่รูหรา ตกแตง่อย่างสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็น

เครือ่งประดบัความ โดดเดน่ดว้ย สะพานปุตรา งดงามตรงึตาดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ 

จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกนัสนิคา้ลดราคามากมาย มีแบรนดช์ัน้น า

กวา่ 50 แบรนด ์    

เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ส นามบนิกวัลาลมัเปอร ์

17.45น. ออกเดนิทางจากกรงุกวัลาลมัเปอร ์กลบักรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH780 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชัว่โมง)  

18.55น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิ 

  เดนิทางถงึจุดหมายปลายทาง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บัสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

27-29 ก.ย. 62 8,999 8,999 3,500 

04-06 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 

11-13 ต.ค. 62 9,999 9,999 3,500 

18-20 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 

 
 

25-27 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 

01-03 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 

08-10 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 

15-17 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 

22-24 พ.ย. 62 9,999 9,999 3,500 

29-01 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 

06-08 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 

13-15 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 

20-22 ธ.ค. 62 10,999 10,999 3,500 

27-29 ธ.ค. 62 10,999 10,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 

อายุต า่กวา่ 2ปี 

3,500 บาท 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแต่มไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบล่วงหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ 

จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก

คร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ั๋วเคร ือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพฯ กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เคร ือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  

การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ช าระเงนิเขา้มาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู ้เด ินทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะต้อง

เปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิค่าใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึค่าเสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีสุ่ดเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเง ือ่นไขของบรษิทัฯ  

  อตัราคา่บรกิารรวม 

 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัตามทีร่ะบุ Economy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  



 

 
 

(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากท่านภายหลงั) และเน่ืองจาก

เป็นตัว๋  กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งท่านละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  

ไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบุ  

 โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบุหรอืเทยีบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิตอ่

พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดบั เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิท

ฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วนั ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แตห่ากมกีาร

แกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้่านทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบุ    

 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบุ   

 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไม่รวมคา่ทปิ) 

 คา่เบีย้ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทางท่องเทีย่ว วงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท   

(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

  คา่ใชจ้่ายสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี     

  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบุในรายการ 

   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 

กรณี ประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่ส าหรับประชากรไทย  

  คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญ่กวา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

(ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของท่าน 

  คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

  เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรุณาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง และ

ช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วนั มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน ยกเลกิการเดนิทางโดย

อตัโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไม่สามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อนัเน่ืองมาจากบรษัิทฯ จ าเป็นที่

จะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้่ายในสว่นของทีพ่ักและตัว๋เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกวา่ 

30 วนั ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันท ี 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 



 

 
 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมผูีเ้ดนิทางนอ้ย

กวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านลว่งหนา้อย่างนอ้ย 7-10 วนักอ่น

ออกเดนิทาง และหากไม่สามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้่านหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่

ใหท้่านหากท่านตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทัฯ อยา่ง

นอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เน่ืองจากการขอใชว้ลีแชรใ์น

สนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิใน

ไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ทีไ่ดโ้ดยตรงกอ่นท าการจอง 

 

- การถูกปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็นประเทศ

ไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืคา่ทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้

เมอืงนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ทีข่องรัฐของประเทศนัน้ๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบวา่ทางบรษัิทฯและ

มัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิท์ีจ่ะชว่ยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจการตดัสนิใจเป็นของเจา้หนา้ทีท่าง

กองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึง่ ทางบรษัิทฯ มจีุดประสงคท์ีท่ าธุรกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไม่

สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอย่างผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 

6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การร่วมทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ท่านจะไม่สามารถ

เรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่่วมเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่่านสามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไดต้าม

เงือ่นไขของแต่ละสายการบนิก่อนการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมีการ

ปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, 

การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิ

จากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

 เมื่อช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 
 

 รายการท่องเที่ยวน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารอง

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามที่

ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บ

บุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัความพรอ้ม

ใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถรับประกนัได ้ 

 มัคคเุทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มีสทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด 

นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

 ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เน่ืองจากเป็นการจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีที่

ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือ

กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย 

การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ 

เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้่ง

หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่ว

ทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อบุัตเิหตุ 

ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสาย

การบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่งกนั ซึง่ทางบรษัิท

ฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  


