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Easy Malaysia MS 2 

มาเลเซีย-สิงคโปร์ คร้ังเดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ  5 วนั 4 คนื 
คาเมรอน-เกน็ติง้-กวัลาฯมะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์(ยูนิเวอร์แซล) 

 

(บินลงกวัลาฯ -บินกลบัจากสิงคโปร์ 5 วนั )   

การเดินทาง    20 ม.ค.-24 ม.ค./ 27-31 ม.ค. /17-21 ก.พ./24-28 ก.พ./02-06 มี.ค./23-27 มี.ค. 
                       /30มี.ค.-03 เมย./06-10เมย./01เมย.-05 พ.ค.      ร าคาเพยีง  16,900     บาท 
  ตรุษจีน 08-12 ก.พ.  สงกรานต์ 13-17 เมย.      ราคาเพยีง  18,500   บาท 

วนัแรก กรุงเทพ – กวัลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด์ 

04.30 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย 
07.10 น. ออกจากกรุงเทพ สู่กวัลาฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเซีย เท่ียวบินท่ี  FD   2911 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบิน LCCTนาํสัมภาระข้ึนรถผา่นชมความเป็นอยูข่องชาวมะลาย ู 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ( ม้ือท่ี 1) เขา้สู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย ์จากนั้นเดินทางสู่  คาเมรอนไฮแลนด์  สถาน 

ท่ีพกัตากอากาศบนเขาสูงของนกัธุรกิจชาวองักฤษอนัโด่งดงัในอดีต ปัจจุบนัทาํเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศ
สาํหรับนกัท่องเท่ียว ระหวา่งทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผกัอนัเขียวขจีและไร่
สตอร์เบอร์ร่ีจาํนวนมากมายบนภูเขาสูง สัมผสัอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี
เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะชมฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาว
คาเมรอนนิยมเล้ียงกนัเป็นจาํนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบ
นิเวศภายในฟาร์มหรือเลือกซ้ือนํ้าผึ้งกลบับา้น   

18.30 น. บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 2) แบบสุก้ีหมอ้ไฟ   ชาบู-ชาบ ู  จากนั้นเชิญท่านชอ้ปป้ิงผลไม,้ดอกไมเ้มืองหนาว 
20.30 น.     เขา้ท่ีพกั โรงแรมฮอริเทจ  ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทิวเขา สถานท่ีพกังดงามสถาปัตยกรรมยโุรปหรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

วนัทีส่อง คาเมรอนไฮแลนด์ – เกน็ติง้ฯ 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 3) สัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบายบนยอดเขาในยามเชา้  นาํท่านลงจากเขา
คาเมรอนฯ แวะเท่ียวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคลา้ยผนืผา้สักหลาดขนาดยกัษ ์เป็นชาท่ีมีรสชาติ อร่อยท่ีสุด
ของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซ้ือชาจากไร่ฝากคนทางบา้นจากนั้นแวะเท่ียว น ้าตกอีสกนัดา  ระหวา่ง
เส้นทางลงจากคาเมรอนฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่  ยอดเขาเกน็ต้ิงไฮแลนด์  

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4) จากนั้นนาํท่านสู่สถานี  SKY WAY กระเชา้นัง่กระเชา้ขา้มภูเขาเป็นระยะทาง 
3.4  กิโลเมตร ซ่ึงมีความเร็วท่ีสุดในโลกและยาวท่ีสุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเล็กเพื่อพกัคา้ง
คืน 1 คืน)  ท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมากเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะไม่ลืมสู่เก็นต้ิงไฮแลนด ์
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ระหวา่งทางท่านจะไดพ้บฝงูสัตวป่์าและหมู่บา้นชาวป่า(จาํลอง) สัมผสัอากาศหนาวเยน็แบบยโุรปแต่แสนสุข
สบายในระดบัความสูงกวา่6,000 ฟิตจากระดบันํ้าทะเลเขา้ท่ีพกั  
โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกบัสวนสนุกลางแจง้ซ่ึงมี
เคร่ืองเล่นนานาชนิดตามอธัยาศยั(ไม่รวมเคร่ืองเล่น)หากท่านจะ
เขา้คาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย 
อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจต็ ฯ หรือท่านจะเลือกซ้ือชม

โชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั สุภาพบุรุษควรสวมเส้ือคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็ก
อายุต ่ากว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน  หรือจะชอ้ปป้ิงกบัสินคา้ท่ีมีหลายหลาย ไดต้ามสะดวก (กรณีท่ีไม่ได้
หอ้งพกับนเก็นต้ิงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ี กวัลาลมัเปอร์) เลอืกทานอาหารตามสะดวก ทีฟู๊่ดคอร์ด  

วนัทีส่าม เกน็ติง้ – กวัลาลมัเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิต่ืนเตน้กบับรรยากาศสดช่ืนของทิวเขายามเชา้  บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี  5 )  
08.30 น. นาํท่านลงจากเก็นต้ิง มุ่งสู่ กรุงกวัลาลัมเปอร์ นครแห่งวฒันธรรม เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้จาํพวกช็อคโกแลตในรา

คาโรงงาน และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ท่ีคนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน  
นาํคณะเดินทางสู่นครกวัลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกบั ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุด
ในโลกสูงถึง 452 เมตร ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคม  K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 
4 ของโลก) จากนั้นนาํท่านผา่นชมจุดกาํเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่นํ้า 2 สายตดั
กนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ตึกรัฐสภา อุนสาว
รียท์หารอาสาและอาคารใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ 

Victoria ขององักฤษ นาํท่านถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น 
อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  
Club ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานนํ้าพุ St Mary Chuch โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสา
ธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย 
ช้ึนแทน อนัถือเป็นวนัฉลองเอกราช) นาํชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า” 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6) จากนั้นนาํท่านสู่  ปุตราจาย่า เมืองใหม่  ท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็น  

เมืองท่ีใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี ่ชม
ทาํเนียบรัฐบาลและมสัยดีสีชมพอูนังดงามยิง่ใหญ่อลงัการก่อนเดินทางสู่ มะ
ละกา เมืองเก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทาง
ซุปเปอร์ไฮเวยน์าํท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria 
Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กงัหันแถบ Duch Square และยา่น
อาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้น นาํท่านเดินข้ึนเขา  St. 
Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือหลาย
ร้อยปีล่วงมาแลว้ นกับุญ Farncis ไดส้ิ้นชีวติไปเกือบ 1 ปี เขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดข้ดุศพท่านข้ึน
เพื่อจะนาํท่านไปฝังท่ีเมืองกวัร์ ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขดุศพท่านข้ึนมาปรากฏวา่ ศพท่านเหมือนคนนอนหลบั 
จึงไดข้อตาํแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจากพระราชวงัวาติกนั แต่ทางพระราชวงัไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผา่นไป
ขอใหต้ดัแขนไปพิสูจน์ เม่ือตดัแขนปรากฏวา่มีเลือดไหลเหมือนยงัมีชีวติอยูจึ่งไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. 
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Francis Xavier และอีก60 ปีผา่นไป ทางมะละกาตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้นยอดเขา  St. Paul Hill 
เม่ือสร้างเสร็จแลว้ปรากฏวา่ในวนัหน่ึงเกิดฟ้าผา่ลงมาถูกก่ิงไมใ้หญ่หกัลงมาถูกแขนหกัเหมือนแขนขา้งท่ีตดั
ส่งใหพ้ระราชวงัวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลกและมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่โลก ชม ทิวทศัน์
บนยอดเขา ดูจุดยทุธศาสตร์   จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของ
โปรตุเกส ซ่ึงถูกทาํลายโดยองักฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้งการใหม้ะละกามีเข้ียวเล็บ (เหลือไว ้แค่ประตู 
Porta De Santiago)  ชมยา่นการคา้ผสมผสาน บนถนนเดียวกนั จากนั้นก่อนอาํลามะละกา ผา่นชมมสัยดิ Al-
Azim Mosque ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งจีนและชวาซ่ึงมีความงดงามแตกต่างจากมสัยดิ
ประจาํรัฐอ่ืนนาํท่านสู่รัฐยะโฮร์  

เยน็ บริการอาหารเยน็ ( ม้ือท่ี 7 )  
22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ รัฐท่ีมีความเจริญมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของมาเลเซียอยูติ่ดกบัสิงคโปร์ เขา้ท่ีพกั  โรงแรม 

นิวยอร์ค หรือโรงแรม เซเรซ่า   หรือระดบัใกลเ้คียงกนั      

วนัทีส่ี่ ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ (ซิตีท้วัร์- เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล –ชมโชว์น า้พุเต้นระบ า ) 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 8 ) นาํท่านสู่ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองจากนั้น 
นาํท่านเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์  ชมชีวติความเป็นอยูข่องชาวสิงคโปร์ ผา่นชม
อนุสาวรีย ์เซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิล ผูส้ร้างความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัประเทศสิงคโปร์ ผา่นชมอาคารศาลสูงท่ี
งดงามและโรงแรมเวสทินเคยท่ีสูงท่ีสุดในโลกอนุสาวรีย์ช้างซ่ึงรัชกาลที ่๕ พระราชทานใหสิ้งคโปร์ จากนั้น
นาํท่าน ถ่ายรูปกบัสิงโตทะเล หรือเมอร์ไลออ้น สัญลกัษณ์ของประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศริมทะเลชมโอเปร่า
เฮา้ส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์  ซ่ึงออกแบบไดอ้ยา่งแปลกตายิง่   จากนั้น นาํท่านนัง่รถ สู่เกาะเซ็นโตซ่า  พา
ท่านสนุกกบั UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE (ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 
1,800 บาท )  ซ่ึงเป็นท่ีเดียวและท่ีแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เตม็ไปดว้ยเคร่ืองเล่นและจุดท่องเท่ียวท่ี
มากกวา่ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวดูและยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมี จุดท่องเท่ียวจากภาพยนตร์ช่ือ
ดงั 24 จุด โดย 18  จุดท่องเท่ียวมีเฉพาะในสิงคโปร์ท่ีเดียวเท่านั้น (อาหารกลางวนัอสิระเพือ่ความสะดวก ) เชิญ
ท่าน ต่ืนตาต่ืนใจกบั 

๏   สูงที่สุดในโลก  รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ 
๏    คร้ังแรกในโลก  เคร่ืองเล่นจากภาพยนตร์มาดากสักา  
๏    คร้ังแรกในโลก       ดินแดน Sci-Fi 
๏    คร้ังแรกในโลก       ปราสาทเชร็ค และภาพยนตร์4 D 
๏   สนุกที่สุดในโลก       ทรานฟอเมอร์  
 
 
 
 

 เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทเิช่น  เผชิญหนา้กบั
กองทพัมมัม่ี บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายลอ้มไปดว้ยลูกไฟขนาดยกัษ ์พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแขง็ ไปกบั รี
เวนจอ์อฟเดอะมมัม่ี แลว้ เราจะนาํท่านสู่ ยคุจูราสสิคปาร์ค ต่ืนเตน้กบัการล่องแก่งผจญภยั กบัไดโนเสาร์ และ
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บรรยากาศของป่าดงดิบ สนุกกบัการชมเทคนิคการถ่ายทาํภาพยนตร์ ของสตีเวน่ สฟีลเบิร์ก ท่ีเสมือนเราอยูใ่น
เหตุการณ์จริงหรือจะผอ่นคลายดว้ยการชมการแสดง Monster Dance ท่ี เพลิดเพลิน และอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.00 น. พร้อมกนัหนา้ประตูทางเขา้ยนิูเวอแซล นาํท่านข้ึนรถ อาํลาเกาะเซ็นโตซ่า  
19.00 น.      บริการอาหารค ่า (ม้ือท่ี 9)  หลงัอาหาร น าทา่นชมการแสดง แสง สี ตระการตา กบัมา่นน า้ประกอบเสียงเพล

อนัสวยงาม Wonderful show  ท่ีทา่นจะประทบัใจในความงดงามสดุแสนจะบรรยาย  
 

 
 
 

 
  

                หลงัจบการแสดง จากนัน้น าทา่นกลบัสูรั่ฐยะโฮร์ เข้าสูโ่รงแรมท่ีพกั Newyork  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีห้่า สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอมิ-มาริน่าเบย์แซนด์(ช้อปป้ิง) –กรุงเทพฯ 

07 .30 น. บริการอาหารเชา้ (  ม้ือท่ี 10  ) นาํท่านเขา้สู่สิงคโปร์(จากโรงแรมถึงด่านสิงคโปร์ใชเ้วลาแค่ 10นาที) จากนั้น
นมสัการเจา้แม่กวนอิมซ่ึงเป็นท่ีเคารพอยา่งมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ท่ีวดัจีน และชมวดั
ศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู  พเิศษ นาํท่านเยีย่มชม “มารีน่า เบย ์แซนด"์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุดในสิงคโปร์ มารีน่า 
เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The Sands Sky Park 
ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือ
ตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คน้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัมี “มารีน่า เบย ์
แซนดส์ คาสิโน ” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ย
เกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะ๊พนนั
มากกวา่ 600 โตะ๊ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์แบล๊คแจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตู้
พนนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย สาํหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือ
สินคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry,  เชิญท่านชอ้ปป้ิง
สินคา้ ถนนออชาดยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด  ของ สิงคโปร์  (อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยช่วงช้อปป้ิง) 

16.30 น.   นาํท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
19.35 น.    เคร่ืองบินสายการบิน ไทเกอร์แอร์ หรือ สายการบินระดับเดียวกนั   เท่ียวบินท่ี TR2114   นาํท่านสู่กรุงเทพฯ 
21.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ  
 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการ รอบปกติ    

ผูใ้หญ่ท่านละ  16,900 บ.(หอ้งละ 2 ท่าน / 2 เตียง) เดก็ตํ่ากวา่ 12 ปี  มีเตียง ราคาลดลง  500    บ.  
ผูใ้หญ่ท่านละ 16,900 บ. (หอ้งละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเกน็ติง้ไม่ เดก็ตํ่ากวา่ 12 ปี ไม่มีเตียงราคาลดลง  1,500 บ.  
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มเีตยีงเสริม กรณีเปิดห้องอกี 1 ห้อง เพิม่ ท่านละ 1,000บ. 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    4,200 บ. เดก็ 2 -3 ขวบท่านละ 9,000 บ.ไม่มีท่ีนัง่ในรถ ไม่มีเตียง 
เดก็ตํ่ากวา่ 2 ปี 4,100 บาท ไม่มีท่ีนัง่ในรถ ไม่มีเตียง ไม่มีอาหาร  

อตัรานีร้วมค่าบริการ 
  - ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามรายการหรือระดบัเดียวกนักรุงเทพ ฯ -กวัลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ   /ภาษีสนามบินไทย / ภาษีสนามบิน
สิงคโปร์และค่านํ้ามนั /ค่าหมวกท่ีระลึก/อาหารตามรายการ 10  ม้ือ/ค่ารถปรับอากาศนาํเท่ียวตามขนาดผูโ้ดยสาร/ ค่าสมัภาระกระเป๋า
โหลดเขา้เคร่ือง  ท่านละ1 ใบ 20 ก.ก.  หาก นาํมาเกินกวา่น้ีท่านตอ้งชาํระท่ีเคาร์เตอร์สายการบินประกนัภยัทุนประกนั 1,000,000 บ. 
คุม้ครองการบาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 500,000 บ. /โรงแรม 4 คืน   (สาํหรับท่านท่ีพกัสามคน ท่ีเกน็ต้ิงไม่มีเตียงเสริม) /หวัหนา้ทวัร์ไทย 1 
ท่าน มคัคุเทศกม์าเลเซีย  1ท่าน    
อตัรานีไ้ม่รวม    
-ค่าเข้าUnivesal (ซ้ือเพิม่กบัทาง บริษทั)  
ขทิป ไกด์ คนขับรถ ซ่ึงเป็นการแสดงน า้ใจกบัผู้ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบัตปิระมาณ 400 บ. ต่อท่าน 
หรือตามความพงึพอใจของผู้เดนิทาง 
-ทิปพนักงานยกกระเป๋า,อาหารเคร่ืองดืม่ที่นอกเหนือจากทัวร์จดัเลีย้ง   , โทรศัพท์, ซักรีด, มนิิบาร์ ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3 %  และ
ภาษมูีลค่าเพิม่  7 % )กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ( 
เงือ่นไขการจอง    มดัจาํท่านละ 7,000 บาท หลงัการจอง  3  วนั ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  15 วนั  
  

คนไทยต่างดา้ว เดินทางได ้โดยขอวีซ่าและแจง้เขา้แจง้ออก ท่ีตรวจคนเขา้เมือง สอบถามเพ่ิมเติม 
ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองที่น่ัง 
1. สาํรองท่ีนัง่  พร้อมชาํระเงินมดัจาํท่านละ  7,000   บาท   หากยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํ  ยงัไม่ถือวา่การจองสมบูรณ์  บริษทัฯ  สงวน

สิทธ์ิรับผูท่ี้พร้อมชาํระค่ามดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระอยา่งนอ้ย   15 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้   

  - การยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วนั บริษทัคืนเงินค่ามดัจาํ 
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-34 วนั เกบ็เงินค่ามดัจาํทั้งหมด  
  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาทั้งหมด 

3. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้   ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมงัสวิรัติ  
กรุณาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   7 วนั ก่อนการเดินทาง 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และบริษทัของสงวน    

สิทธ์ิยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 16 ท่านข้ึนไป 
2.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4.   บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
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5.  รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั

ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
6.  มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
7.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง

สายการบิน เ ช่น การเล่ือน หรือยกเลิกเท่ียวบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน   
8.  บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการชาํรุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง, โทรศพัทมื์อถือ,กระเป๋า

เดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
9.  ใหถื้อวา่เง่ือนไขทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเสมือนสญัญา ของการขายทวัร์ ท่ีผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องได ้ในกรณีใดๆ  
หมายเหตุ :  1. ในกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั บริษทัไม่แนะน าให้ท่านจองตัว๋เคร่ืองบินที่บินต่อกนั เที่ยวบินต้องมี

ระยะห่างกนัอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากบางคร้ังอาจมคีวามล่าช้าของสายการบินน้ันๆ และก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบิน
จากต่างจงัหวดั กรุณาตรวจสอบวนัเดนิทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ังว่า กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง
ได้แน่นอนหรือไม่ เน่ืองจากบางคร้ังมกีรณีที่จ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามที่ก าหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซ่ึงท า
ให้ทางบริษทัออกเดนิทางได้ 

 2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพมิพ์ รายละเอยีดรายการจากทางเวบ็ไซด์ของบริษทั กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์
จากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ัง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงือ่นไขต่างๆ บริษทัจะยดึถือตามรายการฉบับ
สมบรูณ์เท่าน้ัน                   

หนังสือเดนิทางไทยต้องมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดอืน  
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน  

 
 


