
 
 
 
 

ทัวร์มาเลเซีย MS5 3 วัน 2 คืน 
กัวลาลัมเปอร์ – เมืองมรดกโลกมะละกา – ปุตราจาย่า – เกน็ติ้งไฮแลนด ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



ก ำหนดกำรเดนิทำง    
เดือนตุลำคม 2561 12 – 14 // 13 – 15 // 21 – 23 11,900 

เดือนพฤศจิกำยน 2561 3 – 5 // 10 – 12 // 17 – 19 // 24 – 26  11,900 
เดือนธันวำคม 2561 4 – 6 // 9 – 11 // 15 – 17 // 22 – 24   11,900 

เทศกำลปีใหม่ 29 – 31 ธ.ค. / 30 – 1 ม.ค. 62 / 31 – 2 ม.ค. 62 13,900 
 

วนัทีแ่รก       กรุงเทพฯ – กวัลำลมัเปอร์ – มะละกำ – อำณำจักร DUTCH SQUARE – ST PAUL HILL – มัสยดิเซรัต –  
 ถนนคนเดิน YONGGER STREET 
04.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ M1 – M4 สายการบินมาเลเซีย

แอร์ไลน์ประตู  6 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับอ านวยความสะดวกแก่ท่าน 
06.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์  เท่ียวบินท่ี  MH 797 
09.10 น. เดินทางถึงสนามบินกวัลาลมัเปอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าสัมภาระข้ึนรถปรับอากาศ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่มะละกา(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 
กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน มื้อที ่1 ทีม่ะละกำ 
 น าท่านเท่ียวชม มะละกำ มรดกโลกเมือง 4 วฒันธรรม ( จีน ,มลาย ู ,โปรตุเกส ,ฮอลนัดา ) เมืองเก่าท่ีเตม็ไปดว้ย

เร่ืองราวของประวติัศาสตร์ น าท่านสัมผสัวฒันธรรมจีนท่ี “วดัเช็งฮุนเต็ง” (Cheng Hoon Teng Temple) วดัจีนท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดในมาเลเซีย สร้างข้ึนเม่ือปี 1646 โดย “หล่ีเหวย่คิง” (Lee Wei King) กปัตนัเรือชาวจีนท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่น
มะละกาและตั้งใจซ้ือท่ีดินในบริเวณน้ีไวเ้พื่อสร้างวดัแห่งน้ีใหเ้ป็นท่ีสถิตของเทพเจา้ท่ีทั้งตวัเองและชาวจีนบนเกาะ
มะละกานบัถือบูชาภายในวดัเป็นท่ีประดิษฐานรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมเทพเจา้กวนอูและพระพุทธรูปหยกขาวท่ีเช่ือกนั
วา่ถูกอญัเชิญมาจากประเทศพม่าร่วมอยูด่ว้ย  น าท่านชมความงดงามท่ีผสมสานศิลปวฒันธรรมต่างๆ ไวไ้ดอ้ยา่งลง
ตวั ณ ย่ำนจัตุรัสดัทช์สแควร์ (DUTCH SQUARE) หรือ “จตุัรัสแดง” ยา่นเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงในมะละกาท่ีแฝง
ร่องรอยแห่งอารยธรรมยุโรปไวแ้ทบทุกตารางน้ิว ยา่นจตุัรัสดทัช์สแควร์แห่งน้ีเกิดข้ึนตั้งแต่ยคุท่ีชาวฮอลนัดาเขา้มา
อาศยัอยูใ่นมะละกาแลว้ฝากสถาปัตยกรรมเป็นมรดกชาติใหม้ะละกาไวต้ามอาคารและถนนหนทางท่ีมีอายกุวา่ 200 
ปีแลว้ ซ่ึงพื้นท่ีทั้งหมดของยา่นน้ีในอดีตคือท่ีอยูอ่าศยัของชาวฮอลนัดาในยคุนั้นนัน่เอง เดินเท่ียวยา่นน้ีเหมือนได้
ยอ้นกลบัไปอดีตดว้ยบรรยากาศและส่ิงก่อสร้างสไตลย์โุรป ,ชมและถ่ายรูปกบัป้อมปืนจ าลอง, ชมกงัหนัน ้าขนาด
ใหญ่, ชมเรือส าเภาโบราณท่ีใชใ้นสมยัล่าอณานิคม,และท่านยงัไดช้มและถ่ายรูปกบัสามลอ้ถีบท่ีแต่ละคนัต่างก็
ตกแต่งประดบัประดาดว้ยดอกไมห้ลากสีสันพร้อมกางร่มกนัแดดสีเหลืองเด่น จากนั้นน าท่านเดินข้ึนเขา ST. 
PAUL HILL ชมววิทิวทศัน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถเ์ซนตป์อลลอ์นัเก่าแก่ และสักการะท่าน
นกับุญเซนตฟ์รานซิส ซาเวยีร์ อนัศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปืน A FAMOSA ป้อมปืนท่ีโปรตุเกส
สร้างข้ึนป้องกนัเมืองเม่ือตอนเขา้ยดึครองมะละกา น าท่านชม มัสยดิเซรัต ซ่ึงเป็นอตัลกัษณ์แบบเก๋งจีนอนัโดดเด่น
เป็นมสัยดิท่ีจดัไดว้า่สวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของมาเลเซียตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลเมืองมะละกา  จากนั้นน าท่านล่องเรือ ล่อง
แม่น ้ามะละกา ชมบรรยากาศตึกรามบา้นช่อง ชมวถีิความเป็นอยูอ่นัเรียบง่ายของชาวมะละกา    



เยน็ บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน มื้อที ่2 (บำบ๋ำย่ำหยำ) น าท่านเดินเท่ียวชม ถนนคนเดินช่ือดงัของเมืองมะ
ละกา YONGGER STREET ยา่นเก่าแก่แห่งเมืองมรดกโลก ระหวา่งสองขา้งทางชาวเมืองมะละกา จะน าสินคา้ท่ี
ข้ึนช่ือต่างๆของมะละกามาจ าหน่ายกนัอยา่งคึกคกั อิสระใหท้่านเพลิดเพลินสนุกสนานกบัการเลือกชมเลือกซ้ือ
สินคา้ทอ้งถ่ิน ของฝากของท่ีระลึก หรือจะเลือกชิมขนมอร่อยต่างๆ มากมาย (เฉพาะรอบท่ีเขา้มะละกาตรงกบัวนั
ศุกร์ เสาร์ อาทิตย)์ 

ท่ีพกั ECO TREE HOTEL ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่อง มะละกำ – ปุตรำจำย่ำ – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม มื้อที ่3 
 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ปุตรำจำย่ำ (ใชเ้วลา เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมงคร่ึง) เท่ียวชม เมืองแห่งอนาคต เมืองท่ีวาง

ผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ไดอ้ยา่งสวยสดงดงาม ท่ีส าคญัยงัเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 
พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย น าท่านชมและถ่ายรูปท าเนียบรัฐบาล และมสัยดิประจ าเมือง ท่ีสร้างจากหิน
อ่อนสีชมพูอนังดงามยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริมทะเลสาบ 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน มื้อที ่4 
ท่ีพกั AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 (กรณีทีไ่ม่ได้ห้องพกับนเกน็ติง้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพกัทีก่ัวลำลมัเปอร์แทน) 
 จากนั้นน าทา่นเดินทางต่อสู่เกน็ติง้ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA SKY WAY น าท่านนัง่กระเชา้

ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง (กระเชา้ 1 กระเชา้นัง่ไดไ้ม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเล็กส าหรับพกัคา้งคืนบน
เก็นต้ิง 1 คืนกรณีพกัท่ี FIRST WORLD HOTEL) 

 เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบั CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี FIRST 
WORLD PLAZA และชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านคา้แบรนด์เนมช่ือดงั
หลายๆ ร้านจากทัว่ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่า
บตัรสวนสนุก) หรือจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชค (เปิด 24 ชัว่โมง) ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล 
แบล็คแจค็  *** คาสิโนสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้มีอายมุากกวา่ 21 ปีข้ึนไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ตอ้งสวมเส้ือคอปก 
รองเทา้หุม้ส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย) 

 (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไม่มีเตียงเสริม กรณพีกั 3 ท่ำนจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หำกไม่สะดวกพกั 3 ท่ำน สำมำรถซ้ือ
ห้องพกัเดี่ยวเฉพำะบนเกน็ติง้ได้ ค่ำพกัเดี่ยวบนเกน็ติง้ ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท) 

 

วนัทีส่อง เกน็ติง้ – กวัลำลมัเปอร์ – พระรำชวงัอสีตำน่ำ – ถ่ำยรูปตึกแฝด – ย่ำน DATARAN MERDEKA – ช้อปป้ิง –    
 กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม มื้อที ่5 
 น าท่านลงจากเก็นต้ิงไฮแลนดโ์ดยกระเชา้ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม วดัถ ำ้บำตู BATU CAVE วดัฮินดูขนาดใหญ่ มีรูป

องคพ์ระขนัธกุมารขนาดใหญ่ตั้งอยูบ่ริเวณหนา้บนัไดทางข้ึนสู่ปากถ ้า  ระหวา่งทางน าท่านเลือกซ้ือสินคา้ OTOP ช่ือ



ดงัจากมาเลเซีย ณ ร้ำนสินค้ำ OTOP อาทิเช่น เคร่ืองตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผน่ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ ยาทาประคบแกป้วดเม่ือย ปวดตามขอ้ ท่ีใครๆ มาซ้ือแลว้เป็นตอ้งฝากซ้ือซ ้ าอีกหลายรอบ 

 น าท่านเท่ียวชม กรุงกวัลำลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ใหญ่พระราชวงัของประมุข
แห่งประเทศ อสีตำน่ำ ไนกำร่ำ  น าท่านถ่ำยรูปย่ำน DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชมความ
งดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบ อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีท าการ
ของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก น าท่านผา่นชม หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นน าท่านถ่ายรูปและชมววิ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดท่ีมองเห็นตึกไดส้วยงามท่ีสุด 

 น าท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ  จากโรงงำนช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ 
ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียวต่างหาซ้ือเพื่อล้ิมลองและน ากลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน มื้อที ่6  
 จากนั้นน าท่านสู่ศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ ซูเรีย เคเอลซีซี ตั้งอยูใ่นส่วนฐานของตึกแฝดเล่ืองช่ือ Petronas Twin Tower 

ซ่ึงตั้งตระหง่านเป็นฉากหลงัสวยงามมีสินคา้แบรนดด์งัมากมาย ไดแ้ก่ Mont Blanc, Lancome, Mark & Spencer, 
Laneige, Levis, Toyota เป็นตน้ อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั  

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน น าท่านชอ้ปป้ิงท่ี Outlet Park  ประกอบดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบ
รนด์ดงันบัร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เคร่ืองส าอาง กีฬา ไปจนถึงสินคา้แฟชัน่ 

22.15 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH 796 
23.20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ  กำรเมือง  
และกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศทีเ่ดินทำง ทั้งนีบ้ริษัทจะค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของ 

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคัญ 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 – 3 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

12 - 14 ตุลำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

13 – 15 ตุลำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

21 – 23 ตุลำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

3 – 5 พศจิกำยน 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

10 – 12 พศจิกำยน 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

17 – 19 พศจิกำยน 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

24 – 26 พศจิกำยน 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

4 – 6 ธันวำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

9 – 11 ธันวำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 



15 – 17 ธันวำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

22 – 24 ธันวำคม 2561 11,999 11,999 11,999 10,999 3,000 

29 – 31 ธันวำคม 2561 13,999 13,999 13,999 12,999 3,000 

30 – 1 มกรำคม 2562 13,999 13,999 13,999 12,999 3,000 

31 – 2 มกรำคม 2562 13,999 13,999 13,999 12,999 3,000 

*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บำท *** 

** ค่ำบริกำรข้ำงต้นท่ำนต้องช ำระเพิม่ค่ำทิป ท่ำนละ 600 บำท/ทริป/ท่ำน ** 
 
หมำยเหตุ 
 กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ  
 ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 อตัรำค่ำบริกำรข้ำงต้น เป็นรำคำตั๋วเคร่ืองบินโปรโมช่ันจำกสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ม่ือท่ำนตกลงเดินทำง จ่ำยค่ำจอง ค่ำทัวร์
 แล้ว มิสำมำรถเปลี่ยนแปลง เล่ือน หรือ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำจองค่ำทวัร์ 
 ในทุกกรณี 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินพร้อมภาษี กรุงเทพฯ –กวัลาฯ– กรุงเทพฯ   
 ค่าระวางน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขของสายการบิน 
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดบั 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 6  ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหารชนิด

ใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภำพ และป่วยไข้ทุกกรณี) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมกบัทางบริษทัได*้* 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 



 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
  ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่าตัว๋เขา้ชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ 
 ค่าทิป ท่านละ 600 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 

 
กำรจองและช ำระเงิน  

1. ช ำระเงินมัดจ ำ ท่ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลงักำรจอง 
2. ค่ำทวัร์ส่วนทีเ่หลือช ำระก่อนวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วนั 

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงินไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเทีย่วสละสิทธ์ิกำรเดินทำงในทวัร์น้ันๆ)  

   
หากท่านสมาชิกไดท้  าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์
แฟกซ์ / E-Mail  / LINE ID 
ส าหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยท าการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวซ่ีา รายละเอียดกรุณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 



 
ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองที่น่ัง 

1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไม่วา่ดว้ยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

ยกเลิกการเดินทางระหวา่ง 15 – 29 วนั สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ า 
ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวรัิติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

หมำยเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใด ๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใด ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชน์ตลอดจนความ



ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  
 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 

 
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ทีจ่ะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
 

!!! หนังสือเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลือ 
อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   

 


