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 เทีย่วสวนสนกุ LEGOLAND (แหง่แรกของเอเชยี) 

สมัผสัเมอืงในหมอก “เก็นติง้ไฮแลนด”์ 

ชมิบกักุด้เตต๋น้ต ำรบัรำ้น Sun Fong 

ชมเมอืงใหมป่ตุรำจำยำและมสัยดิสชีมพ ู

พกัทีโ่รงแรมระดบัมำตรฐำน @  

มะละกำ 1คนื / กวัลำลมัเปอร ์1 คนื / เก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

บนิโดยเครือ่ง AIRBUS 330 มจีอทวีสีว่นตวัทุกทีน่ ัง่ 
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กวัลำลมัเปอร ์– มะละกำ                         (-/-/D) 

15.30 น. พรอ้มกันที ่สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ 4ประตู 9 เคำนเ์ตอร ์N สำยกำรบนิ Royal 

Jordanian (RJ) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

16.15 น. ออกเดนิทางสูก่ัวลาลัมเปอร ์โดย เทีย่วบนิที ่RJ 180 (มบีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง) สนุกกับการดหูนัง ฟังเพลง 

เลน่เกมส ์บนเครือ่งดว้ยจอทวีเีป็นสว่นตัวตามสะดวก 

19.25 น. ถงึ สนำมบนินำนำชำต ิกวัลำลมัเปอร ์หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เย็น รบัประทำนอำหำร ณ ภตัตำคำร Sun Fong Bukkuttehบกักุด้เตต๋น้ต ำรบั !!! 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมะละกำ  

เขำ้สูท่ ีพ่กั Malacca Legacy  HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 3* 

อสิระใหท้า่นไดส้ัมผัสชวีติยามค า่คนืของชาวมะละกาทีย่่าน ถนนฮังเจบัตหรอืถนนยองเกอร์ ชม อาคารศลิปะชโิน-

โปรตกุสี ทียั่งคงเอกลักษณ์ไว ้
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 วนัทีส่อง เลโกแ้ลนด ์(legoland) – ซติีท้วัร ์มะละกำ - กวัลำลมัเปอร ์          (B/-/D)    

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

น ำทำ่นเดนิทำงสูส่วนสนุก เลโกแ้ลนด ์(legoland) (รวมต ัว๋เขำ้สวนสนุกแลว้) สวนสนุกแหง่ใหมล่า่สดุของ
มาเลเซยี LEGO LAND อสิระเวลาใหท้า่นเต็มอิม่ และเพลดิเพลนิไปกับสวนสนุกทีต่ัง้ใจเนรมติใหท้า่นเหมอืนอยูใ่น
โลกตัวตอ่ สัมผัสความสนุกไปกับเครือ่งเลน่กวา่ 40 ชนดิ บนพืน้ทีก่วา่ 200 ไร่ แบง่เป็นโซนตา่ง ๆ ดังนี้ 
    1. โซน The Beginingคอื บรเิวณทางเขา้สวนสนุก ประกอบดว้ยรา้นอาหาร คาเฟ่ และรา้นขายของทีร่ะลกึ 
    2. โซน Minilandทีใ่ชต้ัวเลโกป้ระกอบขึน้มาจ าลองสถานทีส่ าคัญของประเทศตา่ง ๆ ในเอเชยี โดยโซนนี้ถอืว่า
เป็นโซนไฮไลทข์องสวนสนุกเลยก็วา่ได ้
    3. โซน Lego Technic เครือ่งเลน่น่าตืน่เตน้หวาดเสยีวดว้ยรถไฟเหาะ  
    4. โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแหง่เวทมนตร ์และน่ังรถไฟเหาะบนหลังมังกร 
    5. โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร ์และปิรามดิแหง่อยีปิต ์     
    6. โซน Imagination ทีส่รา้งเสรมิจนิตนาการใหค้ณุหนูนอ้ยทัง้หลายดว้ยตัวตอ่เลโกห้ลากหลายแบบ 
    7. โซน Lego City ทีใ่หเ้ด็ก ๆ ไดล้องบังคับรถและเรอื เพือ่ใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 

พรอ้มโชวก์ารแสดงตา่งๆ ทีจ่ะท าใหค้ณุสนุกสนานไปกับครอบครัวไดท้ัง้วัน 

***(อสิระอำหำรกลำงวนัเพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)*** 

.......... น. ไดเ้วลำอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมำย  

จากนั้นน าท่าน ชมเมอืงมรดกโลก มะละกำ นครแหง่ประวตัศิำสตร ์อดตีศูนยก์ลางการคา้แห่งโลกตะวันออก 

สัมผัสร่องรอยอารยธรรมของชาตติะวันตกทีเ่คยปกครองดนิแดนอาณานิคมนี้ ชม ดทัชส์แควร ์อดตีย่านทีอ่ยูข่อง

ชาวฮอลันดา ชมความงดงามของ อำคำรสตดัฮวิส ์น ำ้พุวคิตอเรยี โบสถค์รสิต ์ จากนัน้น าท่านชมทัศนียภาพ

ของชอ่งแคบมะละกาจาก เนนิเขำเซนตป์อล และสักการะรูปปั้นนักบุญเซนตฟ์รานซสิซาเวยีร์อันศักดิส์ทิธิ ์ที ่

วหิารเซนตป์อล ซึง่เคยเป็นทีต่ัง้ร่างของท่าน ก่อนยา้ยไปฝังทีเ่มอืงกัว ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนใหญ ่เอฟำโม

ซำ ทีส่รา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1511 หนึง่ในสัญลักษณ์ของเมอืงมะละกา  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเดนิทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร ์

เขำ้สูท่ ีพ่กั SentralPudu Hotel หรอืเทยีบเทำ่ 3* 

วนัทีส่ำม ซติีท้วัรก์วัลำลมัเปอร ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์              (B/L/-)    

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นใหท้่ำนไดช้มเมอืงหลวงของมำเลเซยี กรงุกวัลำลมัเปอร ์ซ ึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สาย

ตัดกัน น าทา่นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณข์องตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร ชมโรงงานดบีุก (Pewter) ทีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบีุกเป็นสนิแร่ทีส่รา้ง

ความรุ่งเรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี และเป็นแหลง่แร่ดบีกุชัน้ดขีองโลกจากนัน้น าท่านแวะชม มสัยดิอำเหม็ดเกา่แก่

และสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสำวรยีท์หำรอำสำ เพื่อล ารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลก

ครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น าทา่นชม พระรำชวงัอสิตนันำ่ ไนการ่า ทีป่ระทับ

ของสมเด็จพระรามาธิปดขีองมาเลเซีย ผ่านชม อำคำรสุลตำ่น อบัดุล ซำมดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานที่ของทาง

ราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอร์เดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศ

ในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย  เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highlandสถานตากอากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาต ิบนยอดเขา GunungUlu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล

ถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร หา่งจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก 

โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนินการสรา้งรี

สอร์ท โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park 

Hotel ท่านจะไดส้นุกสนานกับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยใีหม่ล่าสุดซึง่สามารถวิง่ได ้6 

เมตรต่อวนิาท ีจากสถานีถงึโรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีสุ่ดในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึ

และอากาศบรสิุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวตดิตัวไปดว้ย)จากนั้นน าท่านเขา้สู่ที่พัก โรงแรม “FIRST 

WORLD”***(อสิระอำหำรเย็นเพือ่ควำมสะดวกในกำรทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้า่นไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาล

อย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการเสีย่งโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโลบัคคาร่า 

ลกูเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ท่านสภุาพบุรุษ และสุภาพสตรใีสช่ดุสุภาพ เด็กอายตุ ่ากว่า 

21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

  ***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกั 3ทำ่น ไมม่เีตยีงเสรมิ*** 

***สวนสนกุกลำงแจง้ขณะนีก้ ำลงัท ำกำรปรบัปรงุเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
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วนัทีส่ ี ่  เก็นติง้ – ถ ำ้บำตู - ชอ้ปป้ิงหำ้งซูเรยีเคแอลซซี ี(suriaklcc) – ถนนบูกติ บนิตงั    

                      (Bukit Bintang) – ปตุรำจำยำ - กรงุเทพฯ               (B/L/D)    

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จน

ไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่  ก รุง

กัวลาลัมเปอร ์น าทา่นแวะนมัสการ พระขันธกมุาร ที ่วดัถ ำ้บำต ู(ไมไ่ดข้ ึน้บนถ ำ้) เป็นศาสนสถานทีศ่ักด ิส์ทิธิข์อง

ศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรูีปปัน้ของพระขันธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

อสิระชอ้ปป้ิง หำ้งซเูรยีเคแอลซซี ี(suriaklcc) หา้งซเูรยีเคแอลซซี ีหรอื หา้งซเูรยี ตัง้อยูท่ ีอ่าคารทวนิทาวเวอร ์

ทีเ่ป็นอาคารที่สูงสุดในโลก และเป็นศูนยก์ารคา้ มพีื้นทีป่ระมาณ 250 ไร่ มคีวามสูง 6 ชัน้ พื้รทีใ่ชส้อย 93,000 

ตรม. ประกอบดว้ยหา้งสรรพสนิคา้ 2 แห่ง และ 330 รา้นคา้ มทีางเดนิ ภายในอาคารรอบทีโ่ล่ง ท าใหเ้ดนิเหนิเขา้

ออกสะดวก เป็นระเบียบ ตัง้อยู่ตดิอาคารระฟ้า มักปิดหลังเล ิกิงาน เมื่อเขา้ศูนยกืารคา้คกึคัก มีการจัดกจิกรรม

สง่เสรมิการขายอยา่งตอ่เนื่อง รอบๆ มสีวนสาธารณะขนาดใหญ่ เป็นแหลง่พักผ่อนหยอ่นใจ 

อสิระชอ้ปป้ิง ถนนบูกติ บนิตงั (Bukit Bintang)ถนนสทีองของกัวลาลัมเปอร์ แหล่งชอ้ปป้ิง รวมศูนยก์ารคา้

และรา้นคา้อืน่ ๆ มากมาย มสีนิคา้ทกุชนดิใหเ้ลอืกสรรในยา่นเดยีว ทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดัง หรอืสนิคา้เลยีนแบบ 

ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์ไฮเทค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องใชไ้ฟฟ้า ของที่ระล ึก 

เครือ่งประดับ และอืน่ๆอกีมากมาย  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

บำ่ย น าท่านเดนิทางสู่เมอืง ปุตรำจำยำ (putrajaya city)ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงาน

ราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ใน

นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลังเป็นมัสยดิปุตรา 

มสัยดิสชีมพู (putra mosque) มัสยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบ

รัฐบาลสชีมพู..มัสยดิอันงดงามยิง่ใหญ่และสถานทีท่ างานของนายกรัฐมนตรี ตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทันสมัยทีสุ่ดในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่ัมมนา 

การประชมุต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ซึง่มรูีปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่ง

ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  

เย็น  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 

22.10 น. ออกเดนิทำงโดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิที ่RJ181  

23.25 น. ถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ 

*************** 

“สิง่ท ีค่ณุคดิ...เนรมติไดโ้ดยเรำ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรับเปลีย่นราคา หากมกีาร

ปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หัีวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15ทา่นขึน้ไป (มหัีวหนา้ทัวร)์ 

กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภำยในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคำ้ 
 

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 

อตัรำคำ่บรกิำร 

Flight วนัเดนิทำง 
รำคำผูใ้หญท่ำ่น

ละ 
ไมร่วมคำ่ต ัว๋ 

พกัเดีย่วเพิม่

ทำ่นละ 

BKK-KUL 
RJ180 

3-6 JUL 2015  

17,999.- -5,000 6,900.- 
1615-1925 

10-13 JUL 2015  

KUL-BKK 
RJ181 

17-20 JUL 2015  
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 2210-2325 

24-27 JUL 2015  

  31 JUL - 3 AUG 2015 

  วนัอำสำฬหบูชำ 

BKK-KUL 
RJ180 1615-
1925 KUL-
BKK RJ181 
2210-2325 

7-10 AUG 2015  

17,999.- -5,000 6,900.- 

14-17 AUG 2015  

21-24 AUG 2015  

28-31 AUG 2015  

BKK-KUL 
RJ180 1615-
1925 KUL-
BKK RJ181 
2210-2325 

4-7 SEP 2015  

17,999.- -5,000 6,900.- 

11-14 SEP 2015  

18-21 SEP 2015  

25-28 SEP 2015  

BKK-KUL 
RJ180 1615-
1925 KUL-
BKK RJ181 
2210-2325 

2-5 OCT 2015  

17,999.- -5,000 6,900.- 

9-12 OCT 2015  

16-19 OCT 2015  

23-26 OCT 2015 

วนัปิยะมหำรำช 

30 OCT - 1 NOV 2015  

BKK-KUL 
RJ180 1615-
1925 KUL-
BKK RJ181 

4-7 DEC 2015 17,999.- -5,000 6,900.- 
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เงือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท ชว่งเทศกำลมดัจ ำทำ่นละ 10,000 บำท  
พรอ้มแฟกซห์นำ้พำสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 15 วนั 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

อตัรำนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรงุเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–์กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ทีพั่ก 3คนื 
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้
 คา่ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรม)์  

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

 คำ่ทปิไกด+์คำ่ทปิคนขบัรถ 10 RM/คน/วนั + คำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมควำมพงึพอใจ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง 

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพั่ก
โดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2210-2325 

BKK-KUL 
RJ180 1615-
1925 KUL-
BKK RJ181 
2210-2325 1-4 JAN 2016 17,999.- -5,000 6,900.- 

เทีย่วไมร่อทวัร ์..... เดนิทำงไดท้กุวนัศกุร-์กลบัจนัทร ์

 เดนิทาง 2-3 ทา่น ราคา 21,999.-  

 เดนิทาง 4-6 ทา่น ราคา 20,999.-  

 เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 19,999.-  

 เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 17,999.-  

 เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 16,999.-  

พกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ 5,900.- 

**ไมม่หีัวหนา้ทัวร ์ คนขบัรถพดูอังกฤษดแูลคณะตลอดการเดนิทาง** 
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 2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
5. เนื่องจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ 

ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 
6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆ 
7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง

มือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ที่

ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมำยเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่
รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิัยบางประการ 
เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใช ้

บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ีบรษัิทฯมี
สทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไม่
ถงึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปใน
ลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 
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