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พเิศษ !! ทรปิเดยีว พาไปตะลยุ 2  ประเทศ 

มาเลเซยี – สงิคโปร ์ 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
วนัแรก  สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- ถ า้บาต ู- เก็นติง้ ไฮแลนด ์- กวัลาลมัเปอร ์        

03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคาน์เตอร ์สายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยให ้
การตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหารรอ้น และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.55 น. คณะออกเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาเลเซยี

แอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

09.10 น คณะเดินทางถึงสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ตรวจเช็ค

สั ม ภ า ร ะ เ ป็ นที่ เ รี ย บ ร ้อ ย  จ าก นั้ น น า คณะ เ ดินท า ง สู่  เ ก็นติ้ง  ไฮแลนด์                                       

(โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย)  

  ในระหว่างการเดนิทางน าท่านแวะ ถ า้บาตู นอกจาก

จะเป็นสญัลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดร้ับความนิยม

ในหมู่ นักท่องเที่ยวแลว้  ยัง เ ป็นวัดและสถานที่

ประกอบพธิกีรรมในศาสนาฮนิดูอีกดว้ย ในแต่ละปี          

ผูม้ีใจศรัทธาและนักท่องเทีย่วหลายพันคนเดนิทาง

มาทีน่ี่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ระหว่างเทศกาลประจ าปี

ไทปซูมั ถ ้าหนิปนูแหง่นี้ตัง้อยูท่างดา้นเหนือของกรุง

กัวลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยสามถ ้าหลัก ซึง่ใชเ้ป็นวัด

และศาสนสถานฮนิด ูสิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตูก็

คอื รปูปั้นเทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่กลก้ับปากถ ้า นอกจากนี้หากคณุเดนิ

ขึน้บันได 272 ขัน้ จะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเสน้ขอบฟ้าทีส่วยงามของเมอืงได ้

อย่างชัดเจน รอบๆวัดจะเห็นลงิวิง่เล่นกันอย่างอสิระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหนา้ผาทีไ่ดร้ับ

ความนยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการผจญภยั นอกจากนี้ ยังมถี ้ารามายณะซึง่ดา้น

ในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดูใหช้ม ก่อนขึน้กระเชา้ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนด์เนมมากมาย หลากหลายชนิด ที่พากันลดราคาเพื่อดงึดูดใจนักชอ้ปป้ิง

ทัง้หลายทีม่าเยอืน ณ OUTLET SHOPPING MALL Sky Way จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA Sky Way เพื่อ น่ังกระเชา้ขึ้นสู่  ยอดเขาเก็นติ้ง                                 

(กระเชา้ 1 กระเชา้น ัง่ไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น)    

  

 

 

 

 

 

   อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  
บา่ย เพลดิเพลนิไปกับ City Of  Entertainment และชอ้ปป้ิงสนิคา้นานาชนดิที ่First World 

Plaza และ ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีเ่พิง่เปิดใหม่ล่าสดุ SKY AVENUE แหล่งรวมรา้นคา้แบรนด์

เนมชือ่ดังหลายๆ รา้นจากทั่วทกุมมุโลก เด็ก ๆ สามารถเพลดิเพลนิกับเครือ่งเลน่ตา่ง ๆ  



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

ในบรเิวณสวนสนุกในรม่ (ไมร่วมคา่บัตรสวนสนุก) หรอืจะเขา้คาสโินเสีย่งโชค (เปิด 24 

ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่น ที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค                           

*** คาสโินสงวนสทิธิส์ าหรบัผูท้ ีม่อีายุมากกวา่ 21 ปีข ึน้ไป เทา่น ัน้  สุภาพบุรุษ 

ตอ้งสวมเสือ้คอปก รองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรแีตง่กายสุภาพ ***   

ตอ่จากนัน้พาทกุทา่นลงจาก ยอดเขาเก็นติง้ เพือ่เดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์
น าท่านเทีย่วย่าน จาลนัอาลอร ์(Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคนืทีค่กึคัก

ทีส่ดุในกัวลาลัมเปอร ์อยูใ่นยา่นบกูติบนิตัง ทีน่ี่มขีายทัง้อาหารทอ้งถิน่หลากหลายชนดิ 

อาหารทะเล อาหารจนี ไปจนถงึอาหารไทย 

อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั Pudu plaza Hotel Kuala lumpur  หรอืเทยีบเทา่    

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์- ปุตราจายา - มะละกา                     

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั                   

จ าก นั้ น ไ ป ยั ง  พ ร ะ ร าชว ังแห่ งช าติ  Istana Negara  พร ้อ มทหา ร ม ้า                                    

น าท่านชม จตัุรสัเมอร์เดก้า  Dataran 

Merdeka สถานที่ประกาศอิสระภาพจาก

การเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ  เมือ่ถงึวันชาติ

ของประเทศมาเลเซยีจะมีการจัดงานรืน่เรงิ                         

ชาวมาเลเซยีจะมาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองกัน 

โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ย

นแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็น

ครั ้งสุดทา้ย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่                            

31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  ความงดงามของสถาปัตยกรรม 

อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building จากนั้นน าทุกท่าน

ถ่ายภาพคู่กับ  ตกึแฝด หรอื ตกึปิโตรนสั   Petronas Twin Tower ที่มีความสูง                  

452 เมตร ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้ ช็อคโกแลต แท ้ๆ จากโรงงาน ช็อคโกแลตนัน้นับเป็น

สนิคา้ของฝากชือ่ดังของมาเลเซยีทีนั่กท่องเทีย่วต่างหาซือ้เพือ่ลิม้ลองและน ากลับไป

ฝากคนทีท่า่นรัก 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนั้นน าคณะท่านเดนิทางสู่  เมอืงใหมปุ่ตราจายา Putra Jaya เมืองศูนยก์ลาง

ของหน่วยงาน ราชการและโครงการน าร่องทางดา้น ไอท ีซึง่ไดแ้นวคดิมาจาก ระบบ

อเิลคทรอนิกส ์หรอื E-Government นครทีม่คีวามทันสมัยและกา้วหนา้อย่างสมบูรณ์

ที่สุดภายในศตวรรษที ่21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดงึดูดใจ ไดแ้ก่ เปอรด์านาปุตรา 

Perdana Putra ตัง้อยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึง่สามารถมองลงมาเห็นบรเิวณดา้นล่าง

ทั ้งหมด  Perdana Putra complex ป ร ะกอบด ว้ยส า นักงานนายกรั ฐมนตรี                         

เสรี เพอดานา สถานที่พ านักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  มสัยดิปุตรา Putra 

Mosque มีโดมสชีมพู ก่อสรา้งดว้ยหนิแกรนิตสกีุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา 

ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเครื่องประดับความ โดดเด่นดว้ย 

สะพานปตุรางดงามตรงึตาดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ 

 น าท่ าน เดินทางสู่  เ มือ งมะละกา  เดินทางไปยั ง  Malaka Straits Mosque                         

มสัยดิเซลทั นักทอ่งเทีย่วมักเรยีกวา่มัสยดิลอยน ้า ถกูสรา้งบนเกาะ Pulay ซึง่เป็นเกาะ

ที่ทางรัฐบาลสรา้งถมที่ขึน้มาใหเ้ป็นที่พักและตัง้สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ขึน้มาในปี 

2006 ไฮไลต์ของการไปเที่ยวมัสยิดเซลัทคือการรอชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่

สวยงามมาก ขอ้ปฏบิัตเิล็กนอ้ยคอื ตอ้งแต่งตัวใหเ้หมาะสม ซึง่สว่นใหญ่ผูช้ายจะไม่

ค่อยมปัีญหา แต่ถา้ผูห้ญงิตอ้งมกีารคลุมผมดว้ยผา้ฮญิาบดว้ย ซึง่ทางมัสยดิก็มชีดุไว ้

ใหนั้กทอ่งเทีย่วไดเ้ปลีย่นกอ่นเขา้ไปในมัสยดิ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

จากนั้นน าท่านไปยัง ถนนคนเดนิยองเกอร ์คือสวรรค์ส าหรับนักสะสมของเก่าและ

ผูเ้ชีย่วชาญการต่อรองราคา ทีถ่นนแห่งนี้ คุณจะสามารถหาซือ้งานศลิปะโบราณหรือ

ของเก่าทีม่อีายุกวา่ 300 ปี รวมถงึสนิคา้น่าสะสมมากมายทีม่ปีระวัตแิละความเป็นมาที่

แตกต่างกัน จาลานฮังเยบัต ในอดีตรูจั้กกันในชือ่ถนนยองเกอร ์เป็นที่รูจั้กในหมู่นัก

สะสมทั่วโลกว่าเป็นแหล่งซือ้หาและต่อรองราคาวัตถุโบราณทีด่ทีีส่ดุ ปัจจุบันบนถนน

เสน้นี้มรีา้นขายเครือ่งดืม่กาแฟและรา้นงานฝีมอืมากมาย สรา้งบรรยากาศทีผ่สมผสาน

กลิน่อายของอดตีและยคุสมัยใหมเ่ขา้ดว้ยกัน 

 อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

ทีพ่กั ECO TREE MALACCA  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม   มะละกา - ยะโฮรบ์ารหู ์                              

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั    

น าท่านเที่ยวชมสถานที่ส าคัญทางประวัตศิาสตร์ เป็นเมืองท่าส าคัญที่มีการตดิต่อ  

คา้ขายหรือเป็นเมืองเศรษฐกจิอกีที่หนึ่งของมาเลเซยี จากนั้นน าท่าน ชมย่านบา้น

เก่าแก่สมยั BABA NYONYA ชมดตัช์สแควร ์หรอืจตัุรสัแดง (Red Square) 

เนื่องจากทีน่ี่เคยเป็นศูนยก์ลางชมุชนดัตชใ์นสมัยทีเ่ขา้มาปกครองมลายู อาคารต่างๆ  

ที่ลอ้มรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเป็นลานน ้ าพุแบบ

อังกฤษที่สรา้งถวายแด่พระราชินีวิคตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบๆ ลานน ้ าพุคือ                         

หอนาฬิกา โบสถค์รสิต ์(Christ Church) ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์ และ อาคาร 

สตดัธวิท ์(Stadhuys) เป็นอาคารดัตชเ์กา่แกท่ีส่ดุในมาเลเซยี ชมป้อม A’Famosa 

ปัจจบุันคงเหลอือยูเ่พยีงป้อมเดยีว ป้อมนี้ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขาเล็ก ๆ ซึง่บนยอดเขาเป็นทีต่ัง้

ของ โบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul) ดา้นหนา้โบสถม์รีปูปั้นของนักบญุ Francis Xavier 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  Malacca Nyonya Restauran 

บา่ย  น าท่านเดินทางสู่เมือง ยะโฮรบ์ารูห ์น าท่านเที่ยวชม ชอ้ปปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนม           

City Square และบรเิวณนี้ยังมสีถานทีช่อ้ปป้ิง Komtar รวมถงึรา้นเสือ้ผา้ Outlet 

ใหท้กุทา่นเพลดิเพลนิอยา่งจใุจ   

 อสิระรบัประทานอาหารเย็น ตามอธัยาศยั  

 ทีพ่กั THE HOLMES GP  หรอืเทยีบเทา่ 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่  ยะโฮรบ์ารหู ์–  สงิคโปร ์- สนามบนิชางง ี

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั     

น าทุกท่านเดนิทางเขา้สู ่ประเทศสงิคโปร ์หลังจากผ่านพธิศีุลกากรตรวจคนเขา้เมอืง 

น าทา่นชม ปากแมน่ า้สงิคโปร ์ซึง่ลอ้มรอบไปดว้ย ท าเนียบรัฐบาลศาลฎกีาและศาลา

ว่าการเมอืง ชมถนนอลซิาเบธวอลค์ ใหท้่านไดถ้่ายรูปคู่กับสัญลักษณ์ของประเทศ

สงิคโปร์ เมอรไ์ลออน สัตว์ในต านานทีม่ีหัวคลา้ยสงิโต โดยมีล าตัวและหางเหมอืน

ปลา ตลอดจน โรงละครเอสพานาด ทีม่ลีักษณะการกอ่สรา้งเหมอืนทเุรยีนขนาดยักษ์ 

ทีส่รา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีจั่ดงานขนาดใหญ่ๆ มากมาย และตกึระฟ้าอกีมากมายทีเ่ป็น

สญัลักษณ์ถงึความเจรญิทางเศรษฐกจิอยา่งมากของสงิคโปร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จาก นั้น น าทุ กท่ าน เดินทางสู่  ย่ านไชน่าทาวน์ ชมว ัด  พระ เขี้ยวแก้ว                             
(Buddha Tooth Relic Temple)  สรา้งขึน้เพื่อเป็น ที่ประดษิฐานพระเขี้ยวแกว้

ของพระพทุธเจา้วัดพระพทุธศาสนาแหง่นี้สรา้งสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศถั์ง วางศลิา
ฤกษ์เมือ่ วันที ่1 มนีาคม 2005 ค่าใชจ้่ายในการกอ่สรา้งทัง้หมดราว 62 ลา้นเหรยีญ
สงิคโปร ์(ประมาณ 1,500 ลา้นบาท) ชัน้ล่างเป็นหอ้งโถงใหญ่ใชป้ระกอบศาสนพธิ ี                 

ชัน้ 2-3 เป็นพพิธิภัณฑแ์ละหอ้งหนังสอื ชัน้4 เป็นทีป่ระดษิฐานพระเขีย้วแกว้ (หา้ม
ถ่ายภาพ) ใหท้่านไดส้ักการะองค์เจา้แม่กวนอมิ และใกลก้ันก็เป็น วดัแขก ซึง่มี 

ศลิปกรรมการตกแตง่ทีส่วยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

***อสิระอาหารกลางวนัและเย็น  ตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการเทีย่ว***

หรอืเลอืกซือ้  Option คา่เขา้ชมตา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ สงิคโปร ์Universal Studio Singapore สวนสนุกที่

เปิดสาขาไมท่ั่วโลก 

โดยเปิดแหง่แรกทีส่หรัฐอเมรกิาและไดท้ยอยเปิดตามประเทศตา่งๆรวมถงึสงิคโปรด์ว้ย
ภายในสวนสนุกจะมเีครือ่งเล่นและโชวต์่างๆทีม่าในธมีของภาพยนตรแ์อนเิมชั่นชือ่ดัง
หลายเรือ่ง เชน่ ทรานสฟอรม์เมอร ์Transformers, จูลาสสคิปารค์ Jurassic Park,,มา

ดากัสกา้Madagascar,เซซามี่ สตรีท Sesame Street และเรื่องอื่นๆซึง่ท าใหเ้ราได ้
ผจญภัยบนเครือ่งเล่นต่างๆทีม่ธีมีหนังแอนิเมชั่น จนรูส้กึเหมอืนเขา้ไปอยู่ในฉากของ

หนังจรงิทีน่ี่รวมโซนของเลน่ไวใ้หท้า่นไดส้นุกสนานไวถ้งึ 7โซนดว้ยกัน 
( ผูใ้หญท่า่นละ  81 SGD / เด็กทา่นละ  61 SGD  ไมร่วมในราคาทวัร ์ หากตอ้ง

กากรซือ้บตัรโปรดแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 Gardens By the Bay 2 Dome เ ป็นสวนพฤกษาศาสตร์ขนาดใหญ่ของ
สงิคโปรใ์นยา่นMarina  

Bay เป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วยอดนยิมของสงิคโปรใ์นเวลานี้ สวนแห่งนี้มคีวามโดด
เดน่หลายอยา่งไมว่า่จะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมพันธไ์มน้าๆ ชนดิจากทั่วทกุมมุโลก ทัง้

พชืทะเลทราย พชืเมอืงหนาว พชืทีอ่ยู่บนดอยสงูระดับ 2,000 เมตรจากน ้าทะเล อย่าง
กหุลาบพันปี มกีารท าโดมปรับอากาศเรอืนกระจกรปูทรงเปลอืกหอยทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
ถงึ 2 โดม โดยไมม่เีสาค ้ายันภายในโดม ขนาดใหญ ่2.2 และ 1.5 เทา่ของสนามฟตุบอล  

(ผูใ้หญท่่านละ 28 SGD/ เด็กท่านละ 15 SGD  ยงัไมร่วมในราคาทวัร ์ หากตอ้ง
กากรซือ้บตัรโปรดแจง้ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S.E.A  Aquarium เป็นพพิธิภัณฑ์สัตวน์ ้าทีใ่หญ่ที่สดุในโลกกับ Marne Life 
Park   

จัดล าดับใหเ้ป็นอควาเรียมใหญ่ที่สุดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ถูกออกแบบใหเ้ป็น

อุโมงคใ์ตน้ ้า สามารถบรรจุน ้าเค็มไดก้ว่า  45 ลา้นลติร รวมสัตวท์ะเลกว่า  800 สาย

พันธ ์รวบรวมสัตวน์ ้ากว่า  100,000 ตัว ตกแต่งดว้ยซากปรักหักพังของเรอืภายในได ้

จ าลองความอุดมสมบูรณ์ของทะเลต่างๆ ทั่วโลก  (ผูใ้หญ่ท่านละ 41 SGD/ เด็ก

ท่านละ 30 SGD  ยงัไม่รวมในราคาทวัร ์ หากตอ้งกากรซื้อบตัรโปรดแจ้ง

ลว่งหนา้ 7 วนักอ่นเดนิทาง) 

(หัวหนา้ทัวร์จะมีการนัดหมายเวลา ขอใหทุ้กท่านกรุณาตรงเวลาเพื่อประโยชน์ของ

สมาชิกส่วนรวม ในกรณีที่ท่านสมาชิกมาหลังเวลานัดหมายหัวหนา้ทัวร์จะใช ้

วจิารณญาณในการ เดนิทางน าคณะสว่นรวม เดนิทางสูส่นามบนิ) 

บา่ย น าท่านชอ้ปป๊ิงเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ที ่ออรช์ารด์โรด สวรรคข์องนักชอ้ปทุกคน ถนนออร์

ชารด์ ถนนสาย ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของเอเชยี และมรีา้นเสือ้ผา้แฟชัน่ยอดนยิมรา้นขาย
สนิคา้เฉพาะทางและผลติภณัฑท์ีต่อบสนองไลฟ์สไตลอ์ืน่ ๆ อกีมาก  

เย็น ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิชางง  ี

ใหท้่านไดส้ัมผัสความอลังการกลางเทอรม์นิอลใหม่

ของ Jewel Changi Airport  ที่เนรมติน ้าตกยักษ์

สูงกว่ า  40 เมตรกลางสนามบิน  สวยงามด ว้ย

สถาปัตยกรรมสัญลักษณ์รูปทรงโดมขนาดใหญ่                       

และสวนสเีขยีวสไตลท์รอปิคอลสดุตืน่ตาตืน่ใจ 

19.30 น. คณะออกเดินทางกลับสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร  ์ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบิน 

มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH616 

20.30 น.    คณะเดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ 

22.00น.     ออกเดินทางจากกรุงกวัลาลมัเปอร  ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซยีแอรไ์ล                 

เทีย่วบนิที ่MH796 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชัว่โมง)  



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

23.10น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิเดนิทางถงึจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดภิาพพรอ้ม

ความประทับใจ 

 

 
หมายเหต ุ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั
สถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้จรงิ แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ู ้

เดนิทางเป็นส าคญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเง ือ่นไของสายการบนิ) 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

 

 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไม ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทุกทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

07-10 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

13-16 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

20-23 ก.พ. 63 10,999 10,999 3,500 

27 ก.พ.-01 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

05-08 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

12-15 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

19-22 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

26-29 ม.ีค. 63 10,999 10,999 3,500 

03-06 เม.ย. 63 11,999 11,999 3,500 

05-08 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

09-12 เม.ย.63 10,999 10,999 3,500 

16-19 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

23-26 เม.ย. 63 10,999 10,999 3,500 

30 เม.ย.-03 พ.ค.63 11,999 11,999 3,500 

02-05 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

03-06 พ.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

04-07 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

07-10 พ.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

14-17 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

21-24 พ.ค. 63 9,999 9,999 3,500 

03-06 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

04-07 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

11-14 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

18-21 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

25-28 ม.ิย. 63 9,999 9,999 3,500 

02-05 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

03-06 ก.ค. 63 11,999 11,999 3,500 

09-12 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

16-19 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

23-26 ก.ค. 63 10,999 10,999 3,500 

25-28 ก.ค. 63 11,999 11,999 3,500 



 
 

 
 
 

 
 

30 ก.ค.-02 ส.ค. 63 10,999 10,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายุต า่กวา่ 2 ปี 

5,500 บาท 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 2 ปีบรบิูรณ์  

ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

 เง ือ่นไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต ่าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี ้ก าหนดใหม้ผีู ้

เดนิทางข ัน้ต ่า 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทั  ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื 

เลือ่นการเดนิทาง หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไี ลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบ

ล่วงหนา้ก่อนทางบรษิทั  จะไม่รบีผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทาง

กอ่นจองไ ลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ัง้ 

 การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 

หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพ  

กรุณาสอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่่อนท าการจองและขอแนะน าใหท้่านซื้อต ัว๋

เครือ่งบนิประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ ไม่ว่าจะเป็นการยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั 

ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบว่าอยู่เหนอืการ

ความคุมของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผลดา้นความปลอดภยั 

ดงัน ัน้เหตุผลเหลา่นี ้อยู่เหนอืการควบคุมของบรษิทั  บรษิทั  ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไม่

คนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั  จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หาก

ไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

 หากกรุป๊คอนเ ิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 

หากกรุ๊ปคอมเ ิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์

ใดๆ ตอ่ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเ ิรม์ของกรุ๊ปน ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทาง

ของทา่น หากทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออก

เดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทางบรษิทั  ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บ

คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของราคาทวัร ์ 

 การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา 

หากท่านช าระเงนิเขา้มาแลว้จะไม่สามารถเปลีย่นแปลงจ านวนของผูเ้ดนิทางได ้ และหากมคีวาม

จ าเป็นจะตอ้งเปลีย่นแปลงทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทั  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่

เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั  

 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

  อัตราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลงั) และ

เนื่องจากเป็นตั ว  กรุ๊ปไม่สามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลบัได ้ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวันทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไม่ยนืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรณุา
ตดิต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ 

เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัด
หมายการเดนิทาง แตห่ากมกีารแกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบว่าบรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรม
ในระดบัเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  

 คา่มัคคเุทศน์หรอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพท ์ค่าอาหาร เครือ่งดืม่ 
คา่ซกัรดี     

  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนียมการยืน่ขอวซีา่ 

กรณี ประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่ส าหรับประชากรไทย  
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับ

พลเมอืงไทย โดยสามารถพ านักระยะสัน้ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน หากตอ้งยืน่วซีา่ตามเดมิ มคีา่ใชจ้า่ย
ในการยืน่ขอวซีา่ 2,000 บาท/ทา่น ส าหรับการยืน่ขอ) 

   คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  

   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขับรถและมัคคเุทศน์ทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวันเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

  เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรณุาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการ

เดนิทาง และช าระสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นัน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ท่าน 

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัตทิา่นจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่า่นจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนื 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

ได ้อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งส ารองจ่ายค่าใชจ้่ายในส่วนของที่พักและตั ว

เครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หากท่านส ารองทีน่ั่งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอด

เต็มจ านวนทันท ีหลังจากท าการจองแลว้ กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม 

เชน่ หนา้พาสปอรต์เพือ่ออกตั วหรอืค าขอพเิศษเพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหาก

ทา่นช าระเงนิเขา้มาไมว่า่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบุ

ไวท้ัง้หมดนี้แลว้ 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิ ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากมี

ผูเ้ดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่าน

ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ 

ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้

บรษิทั  อย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไม่สามารถจัดการลว่งหนา้ได ้
เนื่องจากการขอใชว้ลีแชรใ์นสนามบนินัน้ ตอ้งมขีัน้ตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิ

อาจมกีารเรยีกเก็บค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถ
สอบถามกับเจา้หนา้ที่ไดโ้ดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ 
เช่น ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี่มีโรคประจ าตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทาง

ท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน
ครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์

ทัง้หมด 
 

- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีทีก่องการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่ว่า

จะเป็นประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่าจะ

กรณีใดๆ ก็ตาม ซึง่การตรวจคนเขา้เมืองนัน้เป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐของประเทศนัน้ๆ 

และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่าทางบรษัิทฯและมัคคุเทศก์หรือหัวหนา้ทัวร์ ไม่มีสทิธิท์ี่จะ

ช่วยเหลือใดๆ ทัง้สิน้ เพราะอ านาจการตัดสนิใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้

เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบรษัิทฯ มีจุดประสงค์ที่ท าธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่

สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุ

เหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่น

จะไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ัง้สิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละ

ไมร่ว่มเดนิทางพรอ้มคณะ 

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

ผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแต่ละสายการบนิก่อนการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บค่าภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทุกแห่งเพิม่ หาก

สายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจาก

สาเหตตุา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิ

บนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความ

ประมาทของท่าน , เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ

นักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเที่ยวนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดร้ับการยืนยันจากบรษัิทฯ อีกครัง้หนึ่ง 
หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับ

ใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมี

หอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่ / ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์
ของผูท้ีพั่ก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ 

ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมีประทับตราของ
บรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับ
ตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง 
ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว 

อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิ 

ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ
ช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้

ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล 
การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของ

สมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกตา่ง

กัน ซึง่ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 



 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


