
 

 

มาเลเซยี - กัวลาลัมเปอร ์- เกน็ติง้ไฮแลนด ์– 

SKY AVENUE COMPLEX – ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

  เท่ียวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเชา้ CABLE CAR แลว้ 

  เลน่คาสิโน เดินชอ้ปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สกัการะขอพรวดั CHINSWEE วดัถ า้บาต ูBATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อพัเดตสถานที่เท่ียวใหม ่สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เท่ียวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกวัลาลมัเปอร ์ 

 ถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS TOWER ชอ้ปปิ้งหา้งสดุหรู KLCC SURIA 

 พกัท่ีเก็นติง้ 1 คืน / กวัลาลมัเปอร ์1 คืน  

  ชิมบกักุด้เต ๋สไตลม์าเลเซีย เขม้ขน้หอมยาจีน 

 แจกน า้ด่ืมบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 



 

วันแรก กรุงเทพฯ –  เก็นติง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX     (-) 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสุวรรณภมิู 

 (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  
หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)  

11.05 น. เดนิทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE เทีย่วบินที ่MH785 มีอาหาร
และเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดนิทางเข้าประเทศมาเลเซยี 
1. พาสปอรต์ทีมี่อายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form ถ้าไดรั้บวัคซีน Fully Vaccinated จะได้

เอกสาร Digital Traveller Card ใช้เข้าประเทศไดเ้ลยครับ 



 

 
14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 
114 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
17.00 น. ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบหา้มน า
กระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเช้า ดงัน้ันท่านสมาชิกทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 
20 Cm. ไปดว้ยเพือ่เตรียมน าของส่วนตวัทีจ่ะน าไปใช้บนเก็นติง้ 1 คนื)  น าทา่นน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขา
เก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสุดในเอเชียจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอันหนาวเย็น 
(โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตติดตอ่ของ
รฐัปาหัง และรฐัเซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 
กิโลเมตร การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตดัถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จงึด าเนินการสรา้งรสีอรท์   

*** อสิระรับประทานอาหารเยน็ทีเ่ก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 
จากน้ันน าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ ลกูคา้เลือกว่าจะพกั 3 ท่านในหอ้ง DBL หรอืจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากหอ้งพกัท่ีบน GENTING HIGHLAND เตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน) 

 
 
 
อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยงัมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดร้บัอนุญาตจาก
รฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า 
ลกูเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี หา้มเข้าในคาสิโน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิง เดนิชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  
เสี่ยงโชค นบัเลขท่ีคาสโิน หรอืตะลยุสวนสนกุไดย้าวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุง่ขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะท่ีเก็นติง้รสีอรต์ 



 

- Skytropolis Funland สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ มีเครือ่งเลน่รองรบันกัท่องเท่ียวทกุช่วงอาย ุเปิดทกุวนัเวลา 
10.00 – 22.00 น. นกัท่องเท่ียวสามารถซือ้บตัรเครือ่งเลน่แยกเฉพาะอยา่ง หรอืซือ้บตัรแบบทกุเครือ่งเลน่ไม่
จ ากดัได ้

- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน า้พ ุมา้นั่งส  าหรบัพกัผอ่น พุม่ไม้
ดอกไมป้ระดบัตา่งๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึง่เปิดใหบ้รกิารทกุวนัตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์อยูส่งูท่ีสดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์มีรา้นคา้และ
รา้นอาหารกวา่ 70 รา้น จดุเดน่คือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ท่ีเรยีกวา่ Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสโินขนาดใหญ่ท่ีเปิดทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง 
 

วันทีส่อง    อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วัดถ า้บาต ู– กรุง
กัวลาลัมเปอร ์  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร 
อิสระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลา
อ าลาสายหมอก  
11.00 น. นั่งกระเชา้ไฟฟา้กลบัสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟา้โกตงจายา และน าท่านเดินทางไปสู ่วัดชิน สวี สกัการะรูปป้ัน
ของพระอาจารยชิ์น สวี ซึง่เป็นเทพเจา้ท่ืชาวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนบัถือ นอกจากนัน้นกัท่องเท่ียวทัง้ชาว
มาเลเซียและชาวตา่งชาติก็นิยมมาท าบญุสกัการะพระท่ีวดัแห่งนีอ้ยูเ่สมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยูใ่นป่าหินท่ีมีระดบัความสงู
เหนือน า้ทะเลถึง 4,600 ฟตุ ภายในวดัประกอบไปดว้ยเจดียแ์บบจีน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แมก่วนอิม 
หอชมวิว สถานปฏิบตัิธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันตา่งๆ ที่เรยีงรายตามทางเดนิเลียบภเูขา  
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 

น าท่านสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัเปลี่ยนอิรยิาบถท่ีบรเิวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลบัคูค่รวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห ์ท่ีมีรสหอมกลมกลอ่มราว
กบักาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกุมาร ท่ี วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินด ู
ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธก์มุารสงูถึง 42.7 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณข์องตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ดว้ย
ความสงูถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตกึแฝดท่ีสง่างาม ตกแต่งดว้ยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบตัิพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  
น าท่านช้อปป้ิงสินค้าสุดหรูที่ห้าง ซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 1.5 ลา้นตาราง
ฟตุ (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในสว่นของฐานตกึเปโตรนาสทาวเวอร ์ 
ภายในมีรา้นคา้ จ าพวกรา้นแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกบั รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร ์12 โรง ยงัมีคอนเสิรต์
ฮอลล ์อารต์แกเลอร ีศนูยว์ิทยาศาสตร ์ครอบคลมุ 6 ชัน้ ท่ีสว่นมากจะอยูใ่ตต้กึเปโตรนาสทาวเวอร ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมทีพ่กั โรงแรม DAYS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
วันทีส่าม   มัสยดิอาเหม็ด – พระราชวังอิสตนัน่า – เมอรเ์ดก้าสแควร ์(B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึง่เป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ีบรเิวณท่ีแมน่ า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยท่ีสดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดุล ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์ซึง่เป็นจตัรุสัท่ีร  าลกึถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจกัรภพ 

 

 

 

 

 



 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรบัราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าท่ีจตัรุสัปตุรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู 
(putra mosque) มสัยิดแห่งเมืองซึง่สรา้งจากหินออ่นสีกหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพ.ู.มสัยิดอนั
งดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีท างานของนายกรฐัมนตร ีตัง้อยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลิม
ทนัสมยัท่ีสดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ีสมัมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ซึง่มีรูปรา่งประหนึ่งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  
น าท่านเดินเลน่ถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ๆ  
จากนัน้อิสระใหท้่านไดช็้อปป้ิงท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกนัสินคา้ลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดช์ัน้น ากว่า 50 
แบรนด ์(หากมีเวลาเหลือ) 
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิกัวลาลัมเปอร ์
เอกสารทีใ่ช้เดนิทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิใช้ตอนเช็คอนิสายการบนิ 
ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีนให้) 
17.45 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภมิู โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่MH780 
18.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
เม่ือเดนิทางถงึไทย 
 
 
 
 



 

 

 
 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดีย่ว 

วันที ่01-03 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่08-10 กรกฎาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่15-17 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่22-24 กรกฎาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่28-30 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่29-31 กรกฎาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่05-07 สิงหาคม 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่12-14 สิงหาคม 2565 (วันหยุดยาว) 9,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่19-21 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่26-28 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่02-04 กันยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่09-11 กันยายน 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่16-18 กันยายน 2565  8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่23-25 กันยายน 2565  7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่07-09 ตุลาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที ่13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่28-30 ตุลาคม 2565  8,999. - 3,900. - 2,900. - 



 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็ 
จอยแลนดห์กัค่าตั๋วออก 3,000.- บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

หากทา่นสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
*พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา  

หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปลีย่นแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ค่ีาใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 
อัตรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร ์
 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กก. 
 คา่อาหาร และเครือ่งดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสุวรรณภมิู (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้า
ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครือ่งดื่มท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 



 

หากไม่ไดร่้วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคนืเงนิได ้เน่ืองจาก
ค่าบริการทีต่า่งประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 

1. เน่ืองจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรอื
บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท่ีบรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัรใ์นตา่งประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเตม็จ านวน 
 หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หกั

คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พกั แต่ทางบรษัิทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหชิ้ดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 15 ท่าน การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัคา่บรกิารคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่



 

ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 


