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สุดคุ้มคร้ังเดยีวเทีย่ว 2 ประเทศ 

คาเมรอน-เกน็ติง้-กวัลาฯมะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์ 5 วนั 4 คนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

(บินลงกวัลาฯ -บินกลบัจากสิงคโปร์ 5 วนั )   รางวลัขายยอดเยีย่ม 6  ปีซ้อน จากเกน็ติง้ ไฮแแลนด์์ 

การเดนิทาง    สงกรานต1์1-15 ราคา 21,500 // 12-16เมย.ราคา 22,500  //   1-5 พ.ค. 21,500 บ. 
วันแรก กรุงเทพ – กัวลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด์ 

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

ท่ีพกัตากอากาศบนเขาสูงของนกัธุรกิจชาวองักฤษอนัโด่งดงัในอดีต ปัจจุบนัท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับ
นกัท่องเท่ียว ระหวา่งทางสู่คาเมรอนชมไร่พืชผกัอนัเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์ร่ีจ านวนมากมายบนภูเขาสูง สมัผสั
อากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกบัทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบแวะชมฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยม
เล้ียงกนัเป็นจ านวนมาก เชิญท่านชมบ รรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซ้ือน ้าผึ้งกลบับา้น ซ่ึงเป็น
อาหารท่ีมีประโยชนต่์อร่างกาย   

18.30 น. บริการอาหารค ่า (ม้ือท่ี2) แบบสุก้ีหมอ้ไฟ   ชาบู-ชาบ ู  จากนั้นเชิญท่านชอ้ปป้ิงผลไม,้ดอกไมเ้มืองหนาว 
20.30 น.     เขา้ท่ีพกั โรงแรมฮอริเทจ  ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทิวเขา สถานท่ีพกังดงามสถาปัตยกรรมยโุรปหรือระดบัใกลเ้คียงกนั 

วันที่สอง คาเมรอนไฮแลนด์ – เกน็ติง้ฯ 
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07.00 น. บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 3) สมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบายบนยอดเขาในยามเชา้  น าท่านลงจากเขาคาเม
รอนฯ แวะเท่ียวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคลา้ยผืนผา้สกัหลาดขนาดยกัษ ์เป็นชาท่ีมีรสชาติ อร่อยท่ีสุดของมาเลเซีย 
เชิญท่านเลือกชิม หรือซ้ือชาจากไร่ฝากคนทางบา้นจากนั้นแวะเท่ียว น ้าตกอีสกนัดา  ระหวา่งเสน้ทางลงจากคาเมรอน
ฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดินทางสู่  ยอดเขาเกน็ติ้งไฮแลนด์  

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 4) จากนั้นน าท่านสู่สถานี SKY WAY กระเชา้นัง่กระเชา้ขา้มภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  
กิโลเมตร ซ่ึงมีความเร็วท่ีสุดในโลกและยาวท่ีสุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเลก็เพ่ือพกัคา้งคืน 1 คืน)  ท่ี
ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมากเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะไม่ลืมสู่เกน็ต้ิงไฮแลนด ์ร ะหวา่งทางท่านจะได้
พบฝงูสตัวป่์าและหมู่บา้นชาวป่า(จ าลอง) สมัผสัอากาศหนาวเยน็แบบยโุรปแต่แสนสุขสบายในระดบัความสูงกวา่
6,000 ฟิตจากระดบัน ้าทะเลเขา้ท่ีพกั โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกบัสวนสนุกลางแจง้ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นนานาชนิด
ตามอธัยาศยั(ไม่รวมเคร่ืองเล่น)หากท่านจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถกูกฎหมาย อาทิ 
สลอ็ตแมชชีน ไฮโล แบลค็เจต็ ฯ หรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั สุภาพบุรุษควรสวมเส้ือคอปก
และรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ และเดก็อายุต า่กว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน  หรือจะชอ้ปป้ิงกบัสินคา้ท่ีมี
หลายหลาย ไดต้ามสะดวก  (กรณีท่ีไม่ไดห้อ้งพกับนเกน็ต้ิงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ี กวัลาลมัเปอร์ ) เลือก
ทานอาหารตามสะดวก ท่ีฟู๊ ดคอร์ด หลากหลายชนิด 

วันที่สาม เกน็ติง้ – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู 

07.00 น. อรุณสวสัด์ิต่ืนเตน้กบับรรยากาศสดช่ืนของทิวเขายามเชา้  บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี  5 )  
08.30 น. น าท่านลงจากเกน็ต้ิง มุ่งสู่ กรุงกวัลาลัมเปอร์ นครแห่งวฒันธรรม เลือกชอ้ปป้ิงสินคา้จ าพวกช็อคโกแลตในราคา

โรงงาน และผลิตภณัฑอ์าหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ท่ีคนจีนในมาเลเซีย นิยมรับประทาน  น าคณะเดินทางสู่นคร
กวัลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกบั ตึกปิโตรนัส ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคม 
K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก) จากนั้นน าท่านผา่นชมจุดก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่น ้า 2 สายตดั
กนั ท่ีตั้งของมสัยิดจาเมด็ มสัยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ตึกรัฐสภา อุนสาวรียท์หารอาสา และอาคาร
ใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ น าท่านถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka 
สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง อาคาร
ท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานน ้าพุ St Mary Chuch โบสถ์
เซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและ
ชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย ช้ึนแทน อนัถือเป็นวนัฉลองเอกราช ) น าชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า ”  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6) จากนั้นน าท่านสู่ ปุตราจาย่า เมืองใหม่  ท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ี
ใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาด และเทคโนโลยี่ ชมท าเนียบรัฐบาล และมสัยีดสีชมพอูนังดงามยิ่งใหญ่
อลงัการก่อนเดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ เดินทางโดยเสน้ทางซุปเปอร์ไฮเวย์
น าท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กงัหันแถบ Duch 
Square และยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้น น าท่านเดินข้ึนเขา  St. Paul Hill ชมทิวทศันข์อง
เมืองและไปสกัการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามต านานเล่าวา่เม่ือหลายร้อยปีล่วงมาแลว้ นกับุญ 
Farncis ไดส้ิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดข้ดุศพท่านข้ึนเพ่ือจะน าท่านไปฝังท่ีเมืองกวัร์ 
ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขดุศพท่านข้ึนมาปรากฏวา่ ศพท่านเหมือนคนนอนหลบั จึงไดข้อต าแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจาก
พระราชวงัวาติกนั แต่ทางพระรา ชวงัไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผา่นไปขอใหต้ดัแขนไปพิสูจน ์เม่ือตดัแขนปรากฏวา่มี
เลือดไหลเหมือนยงัมีชีวิตอยูจึ่งไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผา่นไป ทางมะละกา
ตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้นยอดเขา St. Paul Hill เม่ือสร้างเสร็จแลว้ปรากฏวา่ในวนัหน่ึงเกิดฟ้าผา่ลงมาถกู
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ก่ิงไมใ้หญ่หกัลงมาถกูแขนหกัเหมือนแขนขา้งท่ีตดัส่งให้พระราชวงัวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลก
และมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่โลก ชม ทิวทศันบ์นยอดเขา ดูจุดยทุธศาสตร์   จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม 
A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถกูท าลายโดยองักฤษจนเ กือบหมด เพราะไม่ตอ้งการใหม้ะละกา มีเข้ียว
เลบ็ (เหลือไว ้แค่ประตู Porta De Santiago)  ชมยา่นการคา้ผสมผสาน บนถนนเดียวกนั จากนั้นก่อนอ าลามะละกา 
ผา่นชมมสัยิด Al-Azim Mosque ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งจีนและชวาซ่ึงมีความงดงามแตกต่างจาก
มสัยิดประจ ารัฐอ่ืนน าท่านสู่รัฐยะโฮร์  

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

หรือโรงแรม เซเรซ่า   หรือระดบัใกลเ้คียงกนั       

วันที่ส่ี ยะโฮร์บารู – สิงคโปร์ (ซิตีท้วัร์- เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล ) 

06.00 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี 8 ) น าท่านสู่ด่านยะโฮร์บารู เพ่ือเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองจากนั้น น า
ท่านเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์  ชมชีวิตความเป็นอยูข่องชาวสิงคโปร์ ผา่นชมอนุสาวรีย ์เซอร์
สแตมฟอร์ดราฟเฟิล ผูส้ร้างความเจริญรุ่งเรืองใหก้บัประเทศสิงคโปร์  ผา่นชมอาคารศาลสูงท่ีงดงามและโรงแรมเวส
ทินเคยท่ีสูงท่ีสุดในโลกอนสุาวรีย์ช้างซ่ึงรัชกาลที่ ๕พระราชทานใหสิ้งคโปร์ จากนั้นน าท่าน ถ่ายรูปกบัสิงโตทะเล 
หรือเมอร์ไลออ้น สญัลกัษณ์ขอ งประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศริมทะเล ชมโอเปร่าเฮา้ส์ หรือเอสพลาเนดเธียเตอร์  ซ่ึง
ออกแบบไดอ้ยา่งแปลกตายิ่ง  จากนั้น น าท่านนั่ งรถ สู่เกาะเซ็นโตซ่า พาท่านสนุกกบั UNIVERSAL STUDIOS 
SINGAPORE ซ่ึงเป็นท่ีเดียวและท่ีแรกของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต  ้ เตม็ไปดว้ยเคร่ืองเล่นและจุดท่องเท่ียวท่ีมากกวา่ยู
นิเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลีวดูและยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมี จุดท่องเท่ียวจากภาพยนตร์ช่ือดงั 24 จุด โดย 18 
จุดท่องเท่ียวมีเฉพาะในสิงคโปร์ท่ีเดียวเท่านั้น (อาหารกลางวันอสิระเพือ่ความสะดวก ) เชิญท่าน ต่ืนตาต่ืนใจกบั 

 ๏   สูงที่สุดในโลก  รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ 
 ๏    คร้ังแรกในโลก  เคร่ืองเล่นจากภาพยนตร์มาดากสักา 
                 ๏    คร้ังแรกในโลก       ดินแดน Sci-Fi 

๏    คร้ังแรกในโลก       ปราสาทเชร็คและภาพยนตร์4 D 
                       ๏   สนุกที่สุดในโลก       ทรานฟอเมอร์ 

 เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเช่น  เผชิญหนา้กบักองทพั
มมัม่ี บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายลอ้มไปดว้ยลกูไฟขนาดยกัษ ์พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแขง็ ไปกบั รีเวนจ์ ออฟเดอะ
มมัม่ี แลว้ เราจะน าท่านสู่ ยคุจูราสสิคปาร์ค ต่ืนเตน้กบัการล่องแก่งผจญภยั กบัไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ 
สนุกกบัการชมเทคนิคการถ่ายท าภาพยนตร์ ของสตีเวน่ สฟีลเบิร์ก ท่ีเสมือนเราอยูใ่นเหตุการณ์จริง หรือจะผอ่นคลาย
ดว้ยการชมการแสดง Monster Dance ท่ี เพลิดเพลิน และอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.30 น. พร้อมกนัหนา้ประตูทางเขา้ยนิูเวอแซล น าท่านข้ึนรถ อ าลาเกาะเซ็นโตซ่า 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ม้ือท่ี 9 เขา้ท่ีพกั โรงแรมALBERT COURT ซ่ึงตั้งอยูใ่จกลางเมือง หรือะดบัใกลเ้คียงกนั 

วันที่ห้า สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอมิ-มาริน่าเบย์แซนด์(ช้อปป้ิง) –กรุงเทพฯ 

07 .30 น. บริการอาหารเชา้ (ม้ือท่ี  10) น าท่าน นมสัการเจา้แม่กวนอิมซ่ึงเป็นท่ีเคารพอยา่งมากของชาวสิงคโปร์ เพ่ือเป็นศิริ
มงคล ท่ีวดัจีน และชมวดัศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู  พเิศษ น าท่านเยี่ยมชม “มารีน่า เบย ์แซนด์ " รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุด
ในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ The 
Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่าง
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คลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คน้ี ถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัมี “มารีน่า 
เบย ์แซนดส์ คาสิโน” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวัโรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกม
การพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนั นมากกวา่ 600 
โต๊ะ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเลต็ต ์แบลค๊แจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ 
ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย ส าหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยี่หอ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย 
อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry,  เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ถนนออชาดยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่
ท่ีสุด  ของ สิงคโปร์  (อิสระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยัช่วงชอ้ปป้ิง) 

16.30 น.   น าท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลบักรุงเทพฯ 
19.35 น.    เคร่ืองบินสายการบิน ไทเกอร์แอร์ หรือ สายการบินระดบัเดยีวกนั  เท่ียวบินท่ี TR2114   น าท่านสู่กรุงเทพฯ 
21.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวสัดิภาพ 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดินทาง 

อัตราค่าบริการ รอบปกติ    
ผู้ใหญ่ท่านละ  20,500 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง) เดก็ต ่ากวา่ 12 ปี  มีเตียง ราคาลดลง  500    บ.  
ผู้ใหญ่ท่านละ 20,500 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)ยกเว้นบนเกน็ติง้
ไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก1ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000บ. 

เดก็ต ่ากวา่ 12 ปี ไมม่ีเตียงราคาลดลง  1,500 บ.  

พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    4,200 บ. เดก็ 2 -3 ขวบท่านละ 9,000 บ.ไมม่ีท่ีนัง่ในรถ ไมม่ีเตียง 
เดก็ต ่ากวา่ 2 ปี 4,100 บาท ไมม่ีท่ีนัง่ในรถ ไมม่ีเตียง ไมม่ีอาหาร  

รอบ11 -15 เมย. เพิ่ม 1000 บ.    /  รอบ 12-16 เมย. เพิ่ม 2,000 บ. 
อัตรานีร้วมค่าบริการ 
  - คา่ตัว๋เคร่ืองบินตามรายการหรือระดบัเดียวกนักรุงเทพ ฯ -กวัลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพ ฯ   /ภาษีสนามบินไทย / ภาษีสนามบิน
สิงคโปร์และคา่น า้มนั /คา่หมวกท่ีระลกึ/อาหารตามรายการ 10  มือ้/คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตามขนาดผู้ โดยสาร/คา่เข้าชมสถานท่ี
ตามรายการ โดย Universal เล่นได้ทุกอย่าง    
 คา่สมัภาระกระเป๋าโหลดเข้าเคร่ือง  ท่านละ 1 ใบ 15 ก.ก.  หาก น ามาเกินกวา่นีท้่านต้องช าระท่ีเคาร์เตอร์สายการบินประกนัภยัทนุ
ประกนั 1,000,000 บ. คุ้มครองการบาดเจ็บจากอบุตัิเหต ุ500,000 บ. /โรงแรม 4 คืน   (ส าหรับท่านท่ีพกัสามคน ท่ีเก็นติง้ไมม่ีเตียง
เสริม)/หวัหน้าทวัร์ไทย 1 ท่าน มคัคเุทศก์มาเลเซีย  1ท่าน    
อัตรานีไ้ม่รวม   ทิป ไกด์ คนขบัรถ ซึง่เป็นการแสดงน า้ใจกบัผู้ ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบตัปิระมาณ 400 บ. ตอ่ท่าน 
หรือตามความพงึพอใจของผู้ เดินทาง 
ทิปพนกังานยกกระเป๋า,อาหารเคร่ืองดื่มท่ีนอกเหนือจากทวัร์จดัเลีย้ง   , โทรศพัท์, ซกัรีด, มินิบาร์ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %  และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % )กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ( 
เงื่อนไขการจอง    มดัจ าท่านละ 7,000 บาท หลงัการจอง  3  วนั สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย  15 วนั  
   กรุณาโอนเงิน เข้า บ/ช              ช่ือบญัชี นางสาวณฐัพร  พลสมบตัินนัท์ 

ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั     ออมทรัพย์ สาขานนทบรีุ    140 – 4 – 30684 – 5  
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั        ออมทรัพย์  สาขานนทบรีุ   218 –  2 –  62553 –  4  
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั      ออมทรัพย์   สาขา สวนใหญ่  145   - 1 –  13775 –  3  

   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั   ออมทรัพย์  สาขา นนทบรีุ     302 –2 – 41306 –7  
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ถ้าท่านสมาชิกได้ท าการโอนเงินแล้วกรุณา  FAX หลกัฐานการโอนเงิน  ระบช่ืุอนามสกลุและท่ีอยู่ผู้จองทัง้  ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ, โปรแกรมท่ีจอง  วนัท่ีเดินทาง,จ านวนสมาชิกและเบอร์โทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้  และส าเนาหนงัสือเดินทาง  ของท่าน  FAX 
มายงัเบอร์ 02-443 -2415ส าหรับ คนไทยตา่งด้าว เดินทางได้ โดยขอวีซา่และแจ้งเข้าแจ้งออก ท่ีตรวจคนเข้าเมือง สอบถามเพ่ิมเติม 
ระเบียบการและข้อตกลงการส ารองที่น่ัง 
1. ส ารองท่ีนัง่  พร้อมช าระเงินมดัจ าท่านละ 7,000   บาท   หากยงัไมช่ าระคา่มดัจ า  ยงัไมถื่อวา่การจองสมบรูณ์  บริษัทฯ สงวน

สิทธ์ิรับผู้ ท่ีพร้อมช าระคา่มดัจ าก่อน สว่นท่ีเหลือช าระอย่างน้อย   15 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรณีไมส่ามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบลว่งหน้าอย่างน้อย  30 วนัก่อนการเดินทาง 

 มิฉะนัน้ ทางบริษัท ฯ จ าเป็นต้องเก็บคา่ใช้จ่ายในสว่นท่ีมดัจ าไว้ตามระยะเวลาและจ านวน ดงันี ้
  เม่ือมดัจ าแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วนั จะไมม่ีการคืนมดัจ า 

    ยกเลิกก่อนการเดินทางระหวา่ง 8 – 14 วนั หกัคา่ใช่จ่าย 75% ของคา่ใช่จ่ายทัง้หมด 
    ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 8 วนั หกัคา่ใช่จ่าย 90 % ของคา่ใช่จ่ายทัง้หมด 
3. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแล้ว   ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมงัสวิรัติ  

กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบลว่งหน้าอย่างน้อย   7 วนั ก่อนการเดินทาง 
 หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ และบริษัทของสงวน    
สิทธ์ิยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไมถ่งึ 16 ท่านขึน้ไป 

2.  บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย , การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความ
ลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สดุลง ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิและจะไมรั่บผิดชอบคา่บริการท่ีท่าน
ได้ช าระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

4.   บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่ งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

5.  รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึง่ หลงัจากได้ส ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6.  มคัคเุทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่านัน้ 

7.  หากไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลา่ช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน เ ช่น การเลื่อน หรือยกเลิกเท่ียวบิน จะไมม่ีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้   

8.  บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การช ารุดหรือสญูหายของทรัพย์สินสว่นตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง , โทรศพัท์มือถือ,กระเป๋า
เดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 

9.  ให้ถือวา่เง่ือนไขทัง้หมดท่ีกลา่วมาข้างต้นเป็นเสมือนสญัญา ของการขายทวัร์ ท่ีผู้ เดินทางไมส่ามารถเรียกร้องได้ ในกรณีใดๆ 



[ MS2 page 6 ] 
 

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                   

หนังสือเดินทางไทยต้องมอีายุการเดินทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดือน 
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รางวลั บริษัทน าเทีย่วมาตรฐาน 2009 – 2010 จากส านักงานธุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก์ 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา 
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