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� พกัที�โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 
� นอนเก็นติ�ง 1 คนื // มะละกา 1 คนื 
� ชมเมอืงใหมป่ตุราจายาและมสัยดิสชีมพ ู
� เที�ยวเมอืงมรดกโลกมะละกา เดนิเลน่ Jonker Street 
� สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์+ ช็อปปิ� ง BUKIT BINTANG 
� ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  
� สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน , เลน่สวนสนุก 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที�ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั�น!! 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นต ิ�งไฮแลนด ์ (-/L/-) 

06.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิดอนเมอืง ชั �น3 ประต7ู เคานเ์ตอร8์ สายการบนิ MALINDO AIR โดยมี
เจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาลนิโด แอร ์เที�ยวบนิที� OD525 
12.15 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็นที�ตั �งของ
หน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพ
ฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหม่
ของประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจําที�จัตรัุสปตุรา โดยมฉีาก
หลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู (putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืง
ซึ�งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั �งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา ทําเนยีบรัฐบาลสี
ชมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิ�งใหญแ่ละสถานที�ทํางานของนายกรัฐมนตร ี
ตั �งอยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิ
ทันสมยัที�สดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานที�ที�
สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั สะพาน

สวยที�สดุแหง่หนึ�ง ซึ�งมรีปูรา่งประหนึ�งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 
จากนั�นเดนิทางตอ่สู ่เก็นติ�งไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึ�นกระเชา้ เพราะฉะน ั�นทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบ
เล็กไปดว้ยเพื�อเตรยีมนําของสว่นตงัที�จะนําไปใชบ้นเก็นติ�ง 1 คนื) 
 

นําท่านนั�ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึ�นสูย่อดเขาเก็นติ�ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ�งยาวที�สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุ
เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิJอนัหนาวเย็น (โปรดนําเสื�อหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติ�งไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ
เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกว่าระดับนํ�าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์
ตง ไดเ้ริ�มลงมอืตัดถนนขึ�นสูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 
2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึ�งปัจจบุนัไดเ้ปลี�ยนชื�อเป็น Theme Park Hotel  
จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม “FIRST WORLD”  
***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดี�ยวเพิ�ม 1,500 บาท 
เฉพาะที� Genting @ FIRST WORLD *** 
 

หากหอ้งพกัที�บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิvในการเปลี�ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที� KUALA LUMPUR แทน 

 

***(อสิระอาหารเย็นเพื�อความสะดวกในการทอ่งเที�ยว)*** 
ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึกบัสถานที�ตา่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิที�ไดรั้บอนุญาต
จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสี�ยงโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านที�ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
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***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนี�กําลงัทําการปรบัปรุงเพื�อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัที�สอง ถํ �าบาต ู- กวัลาลมัเปอร ์ซติ ี�ทวัร ์(B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั 

สมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที�มอีณุหภมูเิฉลี�ยตลอดปี 

16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก นั�งกระเชา้

ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสูก่รงุ

กวัลาลัมเปอร ์นําทา่นแวะนมสัการ พระขนัธกมุาร ที� วดัถํ �าบา

ต ูเป็นศาสนสถานที�ศกัดิJสทิธิJของศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทาง

ขึ�นบนัไดไปยงัถํ�า ขา้งบนมรีปูปั�นของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 

เมตร 
เที�ยง บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย * จากนั�นนําท่านเดนิทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์ใหท้า่นได้
ชมเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึ�งเป็นเมอืง
ที�ตั �งขึ�นที�บรเิวณที�แมนํ่�า 2 สายตัดกนั นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์
ตกึปิโตรนสั ซึ�งเป็นอาคารแฝดที�สงูที�สดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  

• จากนั�นนําทา่นแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยที�สดุในมาเลเซยี แวะถา่ยรปูกบั อนสุาวรยี ์
ทหารอาสา เพื�อลํารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครั�งที� 1 และ 2 บรเิวณนั�นเป็นสวนสาธา
รณุะที�สวยงาม  จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ที�ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดี
ของมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที�ปัจจบุนัเป็นสถานที�ของทางราชการ ตั �งอยู่
ตรงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ ซึ�งเป็นจัตรัุสที�รําลกึถงึวนัที�มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศ
ในเครอืงจักรภพ 

• นําท่านชมพระราชวัง อสิตานาเนการา หรอืพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม่ สถานที�ประทับของ
สมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากง ตั �งอยูท่ี�ถนน Jalan Duta มพีื�นที�ถงึ 610 ไร่ ใหญ่กว่า
พระราชวังเดมิเกอืบ 9 เท่า มหีลังคายอดโดม 22 โดม และแบ่งพื�นที�ใชง้านเป็น 3 ส่วน คอื พื�นที�
สว่นพธิกีาร พื�นที�สว่นพระองค ์และพื�นที�สว่นการบรหิาร พระราชวังแห่งใหมน่ี�สรา้งขึ�นตั �งแต่ปี 2550 
โดยใชง้บประมาณ 800 ลา้นรงิกติ หรอืกว่า 8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบรูณ์มพีธิเีชญิธงเปิดใชเ้ป็นที�
ประทับในวันที� 15 พฤศจกิายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกที�เสด็จเขา้ประทับ คอื
สมเด็จพระราชาธบิดีองค์ที� 14 ตวนกูอับดุลฮาลมิ ซึ�งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห ์โดยเป็นสุลต่าน
พระองคแ์รกที�ไดท้รงดํารงตําแหน่งสมเด็จพระราชาธบิด ี2 ครั �ง ครั �งแรกทรงดํารงตําแหน่งสมเด็จ
พระราชาธบิดีองค์ที� 5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครั �งที�สองเพิ�งเขา้รับตําแหน่งเมื�อวันที� 13 
ธันวาคม 2554  

• นําทา่นแวะชมโรงงานผลติช็อคโกแลตขนาดใหญท่ี�สุดในมาเลเซยี ชม ชมิ ช็อป ช็อปโกแลต
หลากสายพันธ ์รวมถงึรถชาตแิปลกๆ เชน่รสพรกิ,รสทุเรยีน ถอืเป็นสนิคา้ขึ�นชื�อของมาเลเซยีอยา่ง
หนึ�ง 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก
และเป็นจดุเริ�มตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ี�เต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวันตก   

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 

อสิระเดนิเลน่ไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึ�งตั �งอยูบ่นถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี�

เป็นแหลง่สนิคา้เกา่และของโบราณที�มชี ื�อเสยีงรูจั้กไปทั�วโลก แมว้า่คณุไมใ่ชผู่ช้ ื�นชอบสนิคา้เกา่โบราณ 

แตห่า้มพลาดที�จะแวะมาสมัผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแหง่นี� รา้นรวงตา่งๆ จะเริ�มคกึคักตั �งแตช่ว่งเย็น

และรา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดใหบ้รกิารจนถงึเที�ยงคนื 

เขา้สูท่ ี�พกั  Malacca Legacy // Swan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3* @ มะละกา 
 

วนัที�สาม มะละกา – จตรุสัดชัท ์- ชมนครกวัลาลมัเปอร ์(B/L/-)    
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เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  
• นําชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์ จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ที�ฮอลันดา

เขา้ยดึครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณ์สําคญัของการทอ่งเที�ยวเมอืงมะละกาจัตรัุสดตัชส์แควร์
ตั �งอยูบ่นถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มี
เอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ี salmon pink เป็นยา่นที�มสีสีดสวยงามทั �งตวั
อาคารและอฐิที�ปนูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ 

• ชม วหิาร St.Paul’s Church ตั �งอยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึ�นในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอื
เพยีงผนังสี�ดา้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเ์พื�อใหค้นรุน่หลังไดเ้รยีนรูเ้ทา่นั�น ในยคุที�โปรตเุกส
ปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นี�ช ื�อวา่ NosaSenhora แตเ่ปลี�ยนเป็น St. Paul เมื�อชาวดัตชเ์ขา้มา
ปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปั�นนักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ชี ื�อเสยีงดา้นการเผยแผ่
ศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาที�มะละกาถงึ 4 ครั �งจนกระทั�งเสยีชวีติศพของ
นักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ี�หนา้โบสถแ์หง่นี�กอ่นจะนําสง่ตอ่ไปยงัประเทศอนิเดยี  

• ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมื�ออดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปูกบัเรอืสนิคา้
โบราณจําลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึ�งเคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
ฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เที�ยง นําทา่นบรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 
......... น. จากน ั�นนําคณะเดนิทางสูส่นามบนิกวัลาลมัเปอร ์KLIA 

16.00 น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เที�ยวบนิที� OD522                 
17.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ พรอ้มความประทับใจ 
 
 

******************* 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี�ามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื�อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึ�นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ั�วเครื�องบนิภายในประเทศเพื�อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

May-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

5-7 MAY 2017  
วนัฉตัรมงคล 9,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

12-14 MAY 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

19-21 MAY 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

26-28 MAY 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Jun-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

02-04 JUN 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

09-11JUN 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

16-18 JUN 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

23-25 JUN 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

30 JUN - 02 JUL 
2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Jul-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

1-3 JUL 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

7-9 JUL 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 
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OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

8-10 JUL 2017  
วนัอาสาฬหบชูา 9,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

14-16 JUL 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

21-23 JUL 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

28-30 JUL 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Aug-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

4-6 AUG 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

12-14 AUG 2017 
วนัแม ่ 9,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

18-20 AUG 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

25-27 AUG 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

Sep-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

1-3 SEP 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

8-10 SEP 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

16-18 SEP 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

22-24 SEP 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

29 SEP-1 OCT 
2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Oct-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

6-8 OCT 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 
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OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

13-15 OCT 2017 8,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

21-23 OCT 2017  
วนัปิยมหาราช 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

27-29 OCT 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Nov-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

03-05 NOV 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

10-12 NOV 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

17-19 NOV 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

24-26 NOV 2017 10,999.- -2,500 3,900.- 

Dec-17 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

2-4 DEC 2017 11,999.- -2,500 3,900.- 

เด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปี(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น)     มีเตยีงลด  �,!!! บาท  

เด็กอายุต ํ �ากว่า �� ปี(พกักบัผูใ้หญ ่� ทา่น)  ไม่มีเตยีงลด �,!!! บาท  

ทารกอายุต ํ �ากว่า � ปี                                         ราคา %,!!! บาท 

 
เง ื�อนไขการจอง มดัจําทา่นละ 4,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 6,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 
 
 
 

อตัรานี�รวม   
� คา่ตัtวเครื�องบนิ และภาษีนํ�ามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์-กรงุเทพฯ (ตัtวกรุ๊ป)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  
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� คา่ที�พัก 2 คนื  
� คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที�เกดิขึ�น

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
อตัรานี�ไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถที�ประเทศมาเลเซยี 10 RM/คน/วนั  
� คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ�าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง   
� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ื�อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจํา
ที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 
 

5. เนื�องจากตัtวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัtวเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิJในการคนืเงนิทั �งหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิJไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั �งสิ� หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 

9. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

 
 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื�องจากรายการ
ทัวรน์ี�เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิJการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิJไมค่นืเงนิในทกุกรณี  

� บรษัิทฯมสีทิธิJที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิJที�จะเลื�อนการ
เดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที�ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทั �งหมด ไม่
วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 
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� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที�เกดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื�นๆที�อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 
 

 


