
 

 

 

 

 

 

  

Malaysia 
มาเลเซยี สบาย...สบาย 

โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) 

3 วนั 2 คนื 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 
1. ชมมสัยดิปุตรา มสัยดิสชีมพู ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบปุตรา 
2. ชมมสัยดิอาเหม็ด ซึง่เป็นมสัยดิเกา่แกแ่ละสวยทีสุ่ดในมาเลเซยี 
3. ชมถ า้บาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานทีศ่กัดิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิดู 
4. ชมยอดเขาเก็นติง้สถานทีพ่กัตากอากาศอนัเลือ่งชือ่ 
5. ชมตกึแฝดปิโตรนสัเป็นอาคารแฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก  ชมโรงงานช็อคโกแลต 

 



 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร ์– เมอืงใหม่ปุตตราจายา – 
มัสยดิปุตรา-วัดเทยีนโฮ่ว – พระราชวังอสิตาน่า มัสยิด
อาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด 

✈ ✈ 🍽 
Ancasa Hotel Kuala Lumpur 
ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

2 ถ ้าบาตู – เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza 🍽 X X 
Ancasa Hotel Kuala Lumpur 
ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

3 
กัวลาลัมเปอร ์– ตกึแฝดปิโตรนัส - ช็อปป้ิงที ่Mitsui 
Outlet Park KLIA - กรุงเทพ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหตุ : ยงัไมร่วมค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 600 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์– เมอืงใหม่ปุตตราจายา – มสัยิดปุตรา-วดัเทียนโฮ่ว – 

พระราชวงัอสิตานา่ มสัยดิอาเหม็ด - อาคารสุลตา่น อบัดลุ ซามดั 
04.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบินสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอนิกรุ๊ปของสายการบนิ มาเลเซยี

แอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
05.55 น. น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงกัวลาลัมเปอร ์โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH797 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชั่วโมง 

09.05 น. เดนิทางถึงสนามบนิ กัวลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ (เวลาที่ประเทศมาเลเซยีเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มคีวาม
งดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ใหค้วามส าคัญ กับสิ่งแวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็น
ทีตั่ง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแห่งใหม่ของ
มาเลเซยี น าท่านชมจตุัรสัปุตรา น าท่านชมมัสยิดปุตรา มสัย ิดสชีมพู มัสยิดแห่งเมืองซึง่สรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ 
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าท่านชม วดัเทยีนโฮ่ว วัดจนีที่สวยงามแห่งหนึ่ง น าท่านสักการะขอพร
องค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิรมิงคล วัดจีนแห่งนี้สรา้งดว้ยเงนิทุนของ

ชาวจนีในมาเลเซยี โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเงนิในการสรา้ง ภายในประดับ
ดว้ยโคมไฟจนีสีแดงเป็นจ านวนมาก ดูแลว้สวยงามแปลกตา ในวิหารยังมี
เจา้แม่กวนอิมองค์ใหญ่โดดเด่นอีกดว้ย หลังจากนั ้นน าท่านผ่านชมและ
ถ่ายรูป บริเวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตาน่า ไนการ่า (Istana 
Negara Palace) พระราชวังแห่งชาติ ซึง่เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จ

พระราชาธิบดี พระราชวังแห่งนีจ้ะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทาง
หลวงไปยังตัวเมอืงและมีถนนทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทาง จากนัน้น าท่าน
ชม  จั ตุรั ส เมอ ร์เดก า้(ลานแห่ งอิส ระภาพ )  ลานป ระกาศเอกราช 
Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานขนาดใหญ่คลา้ยสนามหลวง
เมอืงไทย และชมเสาธงขนาดใหญ่ UnionJack ที่สูงถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ยังมสีถาปัตยกรรมอังกฤษอาทิเช่น 
ตกึ อาคาร หอนาฬิกา ทุกๆวันธาตขิองมาเลเซยี ชาวมาเลเซยีจะมาเฉลมิฉลองกัน หลังจากนัน้น าท่านชม มสัยดิอาเหม็ด 

ซึง่เป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล ารึกถึงเหตุการณ์การสูร้บใน



 

สงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 จากนัน้น าท่านผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีท่างราชการ ตัง้อยู่
ตรงขา้มกับ จัตุรัสเมอรเ์ดกา้ ซึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืจักรภพ 

  ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
ถ า้บาต ู– เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza – กวัลาลมัเปอร ์

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยังถ า้บาตู (Batu Cave) ใหท้่านไดา้ท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่วัดถ ้าบาตู ซึง่เป็นศา

สนสถานที่ศักดิส์ืธิ์ของศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 
เมตร 
จาก นั ้นน าท่ าน เดินท า ง สู่ ยอด เขาเ ก็น ติ้ง  (City of 
Entertainment) สถานทีพ่ักตากอากาศอันเลื่องชือ่ เดนิทาง
ถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ี
SKY WAY สู่ยอดเขา เก็ นติ้ง  ไฮแลนด์ นครที่ ไม่ เคย

หลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาท ีน่ังกระเชา้ขา้มภูเขาทีท่ี่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่
อย่างมาก จากนัน้น าท่านชมเฟิสรท์เวลิ์ดพลาซ่า ใหท้่านได ้
เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลิน
กับการชอ้ปป้ิงที ่FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุด

เพิ่ ง เปิ ดปี  2017  ห ้างสรรพสินค ้า SKY AVENUE เป็ น
หา้งสรรพสินคา้ที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไป
ดว้ยสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถ
เลอืกรับประทานอาหารนานาชาตมิากมาย รวมถึงรา้นอาหารไทย อาหารจนี อาหารญีปุ่่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลือกน่ัง
รถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มที่กับ บา้นผีสิง 
อสิระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือใหท้่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึง่เปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครือ่งเล่นที่ถูก

กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซือ้ชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเขา้
คาสโิน ** สุภาพบรุุษควรสวมเสือ้คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรแีต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี หา้มเขา้คาสโิน** ) 

  
 **อสิระอาหารกลางวนัและอาหารเย็นเลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ใหท้่านไดอ้สิระกบัการช็อปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที*่* 

ทีพ่กั Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

กวัลาลมัเปอร ์– ตกึแฝดปิโตรนสั – โรงงานช็อคโกแลต - ช็อปป้ิงที ่Mitsui Outlet Park KLIA - กรุงเทพ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอรใ์หท้่านไดช้มเมืองหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่
บรเิวณแม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านถ่ายรูปกับ ตกึแฝดปิโตรนสั ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในกัวลาลัมเปอร ์และยังเป็น
อาคารแฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก ทีสู่งถงึ 452 เมตร น าท่านชมโรงงานช็อคโกแลต ซึง่เป็นโรงงานช็อคโกแลตทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

มาเลเซยี ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตรสชาตแิปลกใหม่ หลายหลายมามายเป็นของฝากกลับบา้น 

 



 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนัน้น าท่านช็อปป้ิงที ่Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall ซึง่เป็น Outlet ขนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในเอเชีย 
15.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบนิ KLIA 

18.05 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที่ยวบนิที ่MH780 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชั่วโมง 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ  

 

 

** หากท่านทีต่อ้งออกตั๋วภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กครัง้  

 

   

 

มาเลเซยี สบาย...สบาย 3 วนั 2 คนื BY MH  

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ่พกั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่1ทา่น 

เด็กไมม่มีเีตยีง

พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

วันที ่: 03 – 05  ก.พ. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 09 – 11  ก.พ. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 23 – 25  ก.พ. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 02 – 04 ม.ีค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 10 – 12 ม.ีค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 16 – 18 ม.ีค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 30 ม.ีค. – 01 เม.ย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 31 ม.ีค. – 02 เม.ย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 06 – 08 เม.ย. 61 11,999 11,999 10,999 3,500 

วันที ่: 13 – 15 เม.ย. 61 12,999 12,999 11,999 3,500 

วันที ่: 14 – 16 เม.ย. 61 12,999 12,999 11,999 3,500 

วันที ่: 20 – 22 เม.ย. 61 10,999 10,999 9,999 3,500 

วันที ่: 21 – 23 เม.ย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 05 – 07 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 12 – 14 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

** หากท่านทีต่อ้งออกต๋ัวภายใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีทุ่กครัง้กอ่นท าการออกต๋ัวเนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ 

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 



 

วันที ่: 18 – 20 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 19 – 21 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 26 – 28 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 01 – 03 ม.ิย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 08 – 10 ม.ิย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที ่: 30 ม.ิย. – 02 ก.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมค่าทปิคนขบัรถ และมคัคุเทศก ์ละ 600 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ด ืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

  

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหายไม่ว่ากรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไม่อนุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯไม่

  สามารถควบคุมไดเ้ช่นการนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอียดของการเดนิทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวสัิยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิารโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ล่วงหนา้อย่างนอ้ย7 วันก่อนการเดนิทาง  

6. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

7. ในกรณีที่ลูกคา้ตอ้งออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ ก่อนทุกครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ 

  จะไม่ขอรับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ประหยัด ที่ระบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลิงและค่า

ภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. ค่าโรงแรมทีพ่ักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึง่หอ้ง) ** ในกรณีที่ท่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสริม ] แลว้ทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบริษัทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 

4. ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบินก าหนด 30 กโิลกรัม/ท่าน ส่วนเกนิน ้าหนัก เงือ่นไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดืม่, ค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซกัรดีฯลฯ 

4. ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    ค่าทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศกท์อ้งถิน่ ต่อท่านละ 600 บาทต่อทรปิ ต่อท่าน* 

 ** ลูกคา้ท่านใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกว่า 16 หรอืนอ้ยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลุมผูเ้อาประกันทีม่อีายุนอ้ยกว่า 16 หรอืมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วันก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรยีมเงินมัดจ า 10,000 บาท (ทีน่ั่งจะยืนยันเมือ่ไดร้ับ

เงนิมัดจ าแลว้เท่านัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าทีพ่ักและต๋ัวเครือ่งบนิมิฉะนัน้จะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 



 

1. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 45 วัน คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิก่อนเดนิทาง 30-44 วัน เก็บค่าใชจ้่ายท่านละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดินทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืค่ามัดจ าทัง้หมด 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่ริษัทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอื่นที่เดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพิจารณาเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เช่นค่าต๋ัวเครื่องบินค่าหอ้ง 

ค่าธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ และค่าใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักค่าบรกิารยืน่วซี่า, ค่าวีซา่ และค่าใชจ้่ายบางส่วน

ที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกต๋ัวเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลังออกต๋ัวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เนื่องจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏิเสธวซี่า หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ในการหักเก็บค่าใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์ในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการ ออกต๋ัว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีต๋ัว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ 

2. ทางบริษัทไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครื่องบินแลว้ หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิ์การเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

3. หากต๋ัวเครือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ท่านจ านวนไม่มากนัก จงึขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิ์ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 


