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 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // มะละกา 1 คนื 

 ชมเมอืงใหมป่ตุราจายาและมสัยดิสชีมพ ู

 เทีย่วเมอืงมรดกโลกมะละกา เดนิเลน่ Jonker Street 

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงกวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน , เลน่สวนสนกุ 
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก สนามบนิดอนเมอืง – กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (-/L/-) 

06.45 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร2์ สายการบนิ AIR ASIA โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.30/10.00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี  

เทีย่วบนิที ่FD309 / AK881 

12.45/13.15 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็น

ทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับ

ราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจ าทีจั่ตรัุส

ปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ู(putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิ

ออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนยีบรัฐบาลสชีมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญแ่ละสถานที่

ท างานของนายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมยั

ทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความ

งามของสะพานวาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลัง 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาด
ไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 

น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่
ยาวที่สุดในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศ
บรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบน

ยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐ

เซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร 

หา่งจากนครกวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความ

ยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี 

แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบัน

ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม “FIRST WORLD”  
***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท 

เฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

จากน ัน้อสิระบนเก็นติง้ตามอธัยาศยั 

อสิระอาหารค า่ เพือ่สะดวกในการทอ่งเทีย่ว 
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ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาต

จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่อง ถ า้บาต ู- กวัลาลมัเปอร ์ซติ ีท้วัร ์(B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

สมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 

องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่

สถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์น า

ทา่นแวะนมสัการ พระขนัธกมุาร ที ่วดัถ า้บาต ูเป็นศาสนสถานที่

ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ ้า ขา้งบนมี

รปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวง

ของมาเลเซีย กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่บรเิวณที่

แม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าใน

นครกัวลาลัมเปอร์ ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก 

ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร จากนัน้น าทา่นผา่นชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะ

ถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หารอาสา เพื่อล ารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 

บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานที่

ของทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอก

ราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

น าทา่นชมพระราชวัง อสิตานาเนการา หรอืพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม ่สถานทีป่ระทับของสมเด็จ

พระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากง ตัง้อยูท่ีถ่นน Jalan Duta มพีืน้ทีถ่งึ 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวัง

เดมิเกอืบ 9 เทา่ มหีลังคายอดโดม 22 โดม และแบง่พืน้ทีใ่ชง้านเป็น 3 สว่น คอื พืน้ทีส่ว่นพธิกีาร พืน้ที่

สว่นพระองค ์และพืน้ทีส่่วนการบรหิาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ปี 2550 โดยใชง้บประมาณ 

800 ลา้นรงิกติ หรือกว่า 8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชญิธงเปิดใชเ้ป็นที่ประทับในวันที่ 15 

พฤศจกิายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกทีเ่สด็จเขา้ประทับ คอืสมเด็จพระราชาธบิดอีงค์

ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลมิ ซึง่เป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็นสุลต่านพระองค์แรกที่ไดท้รงด ารง

ต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิด ี2 ครัง้ ครัง้แรกทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิดอีงคท์ี ่5 ในระหว่าง

ปี 2513-2518 และครัง้ทีส่องเพิง่เขา้รับต าแหน่งเมือ่วันที ่13 ธันวาคม 2554  

น าท่านแวะชมโรงงานผลติช็อคโกแลตขนาดใหญ่ทีสุ่ดในมาเลเซยี ชม ชมิ ช็อป ช็อปโกแลต

หลากสายพันธ ์รวมถงึรถชาตแิปลกๆ เชน่รสพรกิ,รสทุเรยีน ถอืเป็นสนิคา้ขึน้ชือ่ของมาเลเซยีอยา่งหนึง่

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวันตก   

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

อสิระเดนิเลน่ไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายนี้

เป็นแหลง่สนิคา้เกา่และของโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กไปทั่วโลก แมว้่าคุณไมใ่ชผู่ช้ ืน่ชอบสนิคา้เกา่โบราณ 

แตห่า้มพลาดทีจ่ะแวะมาสมัผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดนิแหง่นี ้รา้นรวงตา่งๆ จะเริม่คกึคักตัง้แต่ชว่งเย็น

และรา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดใหบ้รกิารจนถงึเทีย่งคนื 

เขา้สูท่ ีพ่กั  Malacca Legacy // Swan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3* @ มะละกา 
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วนัทีส่าม ซติีท้วัรม์ะละกา – Shopping สนามบนิ KUL – สนามบนิดอนเมอืง (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 น าชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์ จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี ทีฮ่อลันดา

เขา้ยดึครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรัุสดตัชส์แควร์

ตัง้อยูบ่นถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มี

เอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตวั

อาคารและอฐิทีป่นูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ 

 ชม วหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอื

เพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลังไดเ้รยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยคุทีโ่ปรตเุกส

ปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นีช้ ือ่วา่ NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มา

ปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ (St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่

ศาสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิและมาเผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระทั่งเสยีชวีติศพของ

นักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์หง่นีก้อ่นจะน าสง่ตอ่ไปยงัประเทศอนิเดยี  

 ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปูกบัเรอืสนิคา้

โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ

ฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เทีย่ง น าทา่นบรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระทา่นชอ้ปป้ิง ซูเรยี เคแอลซซี ีเป็นศนูยก์ารคา้ ตัง้ในสว่นของฐานตกึเปโตรนาส ทาวเวอร ์ภายใน

มรีา้นคา้ รา้นอาหาร เครือ่งดืม่ และโรงภาพยนตร ์ 

......... น. จากน ัน้น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิกวัลาลมัเปอร ์KLIA 

18.35 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ AIR ASIA เทีย่วบนิที ่AK 888                 

19.44 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง พรอ้มความประทับใจ 

 

******************* 
“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

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

AUG-17 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

FD309 
09.30-12.45 

AK888 
18.35-19.44 

04-06 AUG 2017 
9,999.- 

7,999.- 
-2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

18-20 AUG 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

25-27 AUG 2017 9,555.- -2,500 3,900.- 

SEP-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

08-10 SEP 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

16-18 SEP 2017 9,555.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

29 SEP – 01 OCT 
2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

Oct-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

07-09 OCT 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

13-15 OCT 2017 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต 

ร.9 
11,500.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

14-16 OCT 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 
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AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

19-21 OCT 2017  9,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

20-22 OCT 2017 10,500.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

21-23 OCT 2017 
วนัปิยมหาราช 

10,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

27-29 OCT 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

Nov-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

10-12 NOV 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

Dec-17 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญท่า่น
ละ 

จอยแลนด ์ พกัเดีย่ว 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

01-03 DEC 2017 9,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

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

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

29-31 DEC 2017
วนัสิน้ปี 10,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

30  DEC-1 JAN 
2018 วนัสิน้ปี 12,999.- -2,500 3,900.- 

AK881 
10.00-13.15 

AK888 
18.35-19.44 

31  DEC-2 JAN 
2018 วนัสิน้ปี 12,500.- -2,500 3,900.- 
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เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)      มเีตยีงลด  1,000 บาท  
เด็กอายตุ ่ากวา่ 12 ปี(พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)        ไมม่เีตยีงลด 2,000 บาท  
ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ปี                                             ราคา 3,000 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 6,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี 50 RM/คน ตลอดทรปิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัร)์  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เง ือ่นไขการจองทวัร ์ 

**** ไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าและยอดเต็มในทกุกรณี **** 

เทีย่วไมร่อทวัร ์..... เดนิทางไดท้กุวนั 

เดนิทาง 4-5 ทา่น ราคา 19,500.-  
เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 17,500.-  

เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 16,500.-   

**ไมม่ีหวัหน้าทวัร ์ คนขบัรถพดูองักฤษดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 17,500.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดพ์ดูไทยดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.-   
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หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่
สามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจากคา่บรกิารทีม่าเลเซยีเป็นแบบเหมาจา่ย 

 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 
 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ือ่นไขการยกเลกิ 

7. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ า
ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

8. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
9. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
10. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

11. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

12. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

13. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

14. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

15. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 

จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom                                                                  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

 


