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Easy Malaysia MS3 

มาเลเซีย-สิงคโปร์  เทีย่วสุดคุ้ม 2 ประเทศ 4 วนั 3 คนื 
กวัลาฯ-เกน็ติง้-ปุตตราจาย่า-ยะโฮร์-สิงคโปร์(ยูนิเวอร์แซล)  

 
การเดินทาง    21 ม.ค.-24 ม.ค./ 28-31 ม.ค. /18-21 ก.พ./25-28 ก.พ./03-06 มี.ค./24-27 มี.ค. 
                       /31มี.ค.-03 เมย./06-09เมย./05-08 พ.ค.                           ร าคาเพยีง  15,900     บาท 
  ตรุษจีน 08-11 ก.พ.  สงกรานต์ 13-16 /14-17 เมย.      ราคาเพยีง  17,500   บาท 

วนัแรก  กรุงเทพ – กวัลาลมัเปอร์-ปุตตราจาย่า – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

04.30/06.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาร์เตอร์ 2 สายการบินแอร์เอเชีย 
07.10/08.35 น. ออกจากกรุงเทพ สู่กวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชียเท่ียวบินท่ี 

FD311/AK1955 
11.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติกวัลาเปอร์อินเตอร์เนชัน่แนล LCCT หลงัทาํพิธีตรวจคนเขา้

เมืองแลว้จากนั้นนาํท่านเดินทางเขา้สู่เมืองใหม่ปุตราจายาโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ 
เท่ียวชมเมืองใหม่ ปุตราจายา่ เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ชมมสัยดิสีชมพท่ีู
งดงาม ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลสาปส่วนหน่ึงและบนพื้นดินส่วนหน่ึงถ่ายรูปกบัลานปุตตรา  ชมทาํเนียบรัฐบาล
ท่ีงดงาม ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์จากนั้นชมวงัสุลต่านรัฐเซลงังอร์   บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค 

13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 1) ณ ภตัตาคารจีน เดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด ์สถาน ท่ีตากอากาศและ
คาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขาสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลถึง 6,000 ฟิต นาํท่านนัง่เคเบิลคาร์สู่ยอดเขาเก็นต้ิงฯ 
เขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมบนเก็นต้ิง FIRST WORLD หรือระดบัใกลเ้คียงกนั เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่าง ๆ 
มากมาย ทั้งในร่มและกลางแจง้ (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น) และเชิญเส่ียงโชคในสถานคาสิโนระดบัชาติ (อายุ
ตํ่ากวา่ 21 ปีหา้มเขา้) อิสระตามอธัยาศยั  หรือชอ้ปป้ิงตามสะดวก ( กรณีท่ีไม่ไดห้อ้งพกั บนเก็นต้ิง  
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ีกวัลาลมัเปอร์)เลือกทานอาหารตามสะดวกท่ีฟู๊ ดคอร์ดหลากหลายชนิด  

วนัทีส่อง เกน็ติง้ไฮแลนด์ – กวัลาลมัเปอร์ – มะละกา – ยะโฮร์บาหรู 

07.00 น. บริการอาหารเช้าบนเกน็ติง้ฯ  (ม้ือท่ี 2) อาํลาเก็นต้ิงฯสู่นครกวัลาลมัเปอร์  แวะชมร้านขนมช็อดโกแลต  
ราคาถูก และมีคุณภาพ และผลิตภณัฑอ์าหารทอ้งถ่ิน บะกุ๊ดเต๋ ตม้ซุปเคร่ืองยาจีน และขนมขบเค้ียว
ทอ้งถ่ินมากมาย  นาํท่านชมทศันียภาพของเมืองหลวงผา่นชมหอคอย K.L. ทาวเวอร์หอคอยท่ีสูงระดบั
โลก, ผา่นชมรถไฟลอยฟ้านาํท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก (452 ม.) นาํท่านผา่นชมจุดกาํเนิด
ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่นํ้า2 สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุง
กวัลาลมัเปอร์ และอาคารใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ 
นาํท่านถ่ายรูป ยา่น  Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น อาคาร Sultan 
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Abdul Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club 
ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานนํ้าพุ St Mary Chuch โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสาธง
ท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐ 
 
 
 

 
 
มาเลเซียข้ึนแทนอนัถือเป็นวนัฉลองเอกราช) นาํชมพระราชวงั “ อีสกาดา้ ไนการ่า ”  ท่ีประทบัของ
พระราชาธิบดี มาเลเซีย 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (ม้ือท่ี 3) นาํท่านเดินทางสู่ มะละกาเมืองเก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราว
ของประวติัศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  นาํท่านเดินทางไป ชมความงดงามของ 
Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กงัหันแถบ Duch Square และยา่น
อาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้น นาํท่านเดินข้ึนเขา  St. Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมือง
และไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือหลายร้อยปีล่วงมาแลว้ นกับุญ 
Farncis ไดส้ิ้นชีวติไปเกือบ 1 ปี เขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดข้ดุศพท่านข้ึนเพื่อจะนาํท่านไปฝังท่ี
เมืองกวัร์ ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขดุศพท่านข้ึนมาปรากฏวา่ ศพท่านเหมือนคนนอนหลบั จึงไดข้อ
ตาํแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจากพระราชวงัวาติกนั แต่ทางพระราชวงัไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผา่นไปขอให้
ตดัแขนไปพิสูจน์ เม่ือตดัแขนปรากฏวา่มีเลือดไหลเหมือนยงัมีชีวติอยูจึ่งไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. 
Francis Xavier และอีก60 ปีผา่นไป ทางมะละกาตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้นยอดเขา  St. Paul 
Hill เม่ือสร้างเสร็จแลว้ ปรากฏวา่ในวนัหน่ึงเกิดฟ้าผา่ลงมาถูกก่ิงไมใ้หญ่หกัลงมาถูกแขนหกั เหมือนแขน
ขา้งท่ีตดัส่งให ้พระราชวงัวาติกนั  St. Francis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลกและมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่
โลก ชม ทิวทศัน์บนยอดเขา ดูจุดยทุธศาสตร์จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A  
Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกทาํลายโดยองักฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้งการใหม้ะ
ละกามีเข้ียวเล็บ (เหลือไว ้แค่ประตู Porta De Santiago) ก่อนอาํลามะละกา ผา่นชมมสัยดิ Al-Azim 
Mosque ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งจีนและชวาซ่ึงมีความงดงามแตกต่างจากมสัยดิ
ประจาํรัฐอ่ืนนาํท่านสู่ รัฐยะโฮร์ ระหวา่งทางบริการอาหารเยน็ จากนั้นเดินทางต่อสู่รัฐยะโฮร์บาหรู ซ่ึง
ตั้งอยูติ่ดกบัประเทศสิงคโปร์ 

19.00 น. บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจีน ( ม้ือท่ี 4 ) นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม   NEW YORK HOTEL 
หรือระดบัใกลเ้คียง 
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วนัทีส่าม ยะโฮร์บารูห์ – สิงคโปร์-เมอร์ไลอ้อน –– เกาะเซ็นโตซ่า(สวนสนุกยูนิเวอแซล–ชมโชว์นํา้พุเต้นระบํา ) 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 5)   จากนั้น นาํท่านสู่  ด่านยะโฮร์บารู  เพื่อเขา้สู่ประเทศสิงคโปร์ผา่นพิธีตรวจคน
เขา้เมือง นาํท่านเท่ียวชมประเทศสิงคโปร์ถ่ายรูปคู่กบัเมอร์ไลออ้นสัญลกัษณ์ ของประเทศสิงคโปร์    ซ่ึง
มีอายกุวา่ 30 ปี โดยรูปป้ันคร่ึงสิงโต คร่ึงปลาน้ีหนัหนา้ออกทางอ่าวมาริน่า  ซ่ึงมีทศันียภาพท่ีสวยงาม
มากๆ  การ The Merlion น้ี ถูกผสมผสาน ระหวา่ง ความจริงและตาํนาน ซ่ึงมี    หวัเป็นสิงโต และลาํตวั
เป็นปลา กาํลงัโตค้ล่ืน  ส่วนหวันั้นเป็นสัญลกัษณ์ของตาํนานการคน้พบ สิงหปุระ หรือสิงคโปร์ใน
ปัจจุบนั ตามตาํนาน เล่าขานของชาวมาเลย ์ส่วนลาํตวัท่ีเป็นปลาแสดงถึงการเร่ิมตน้ของสิงคโปร์  

11.30 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6) ณ ภัตตาคาร หลงัอาหารพาท่านสนุกกบั UNIVERSAL STUDIOS 
SINGAPORE(ราคาทวัร์ยงัไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ท่านละ 1, 800 บาท )  ซ่ึงเป็นท่ีเดียว และท่ีแรก
ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เตม็ไปดว้ยเคร่ืองเล่นและจุดท่องเท่ียวท่ีมากกวา่ยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ฮอลลี
วดูและยนิูเวอร์แซล สตูดิโอ ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะมี จุดท่องเท่ียวจากภาพยนตร์ช่ือดงั 24 จุด โดย 18  จุดท่องเท่ียวมี
เฉพาะในสิงคโปร์ท่ีเดียวเท่านั้น เช่น  

๏  สูงทีสุ่ดในโลก รถไฟเหาะตีลงัการางคู่ 
๏  คร้ังแรกในโลก  เคร่ืองเล่นจากภาพยนตร์มาดากสักา 
๏  คร้ังแรกในโลก ดินแดนSci-Fi 
๏  คร้ังแรกในโลก  ปราสาทเชร็ค 

 

 
 

 
 

เพลิดเพลินไปกบัเคร่ืองเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore 
 อาทเิผชิญหนา้กบักองทพัมมัม่ี บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายลอ้มไปดว้ยลูกไฟขนาดยกัษ ์พาท่านหลบหลีก
แมลงปีกแขง็ ไปกบั รีเวนจอ์อฟเดอะมมัม่ี แลว้ เราจะนาํท่านสู่ ยคุจูราสสิคปาร์ค ต่ืนเตน้กบัการล่องแก่ง
ผจญภยั กบัไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดงดิบ  สนุกกบัการชมเทคนิคการถ่ายทาํภาพยนตร์ ของสตี
เวน่ สฟีลเบิร์ก ท่ีเสมือนเราอยูใ่นเหตุการณ์จริงหรือจะผอ่นคลายดว้ยการชมการแสดง Monster Dance ท่ี 
เพลิดเพลิน และอ่ืนๆอีกมากมายรอท่านสัมผสั    

18.00 น.  พร้อมกนัหนา้ประตูทางเขา้ยนิูเวอแซล นาํท่านข้ึนรถ อาํลาเกาะเซ็นโตซ่า  
19.00 น.      บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 7)  หลงัอาหาร นาํท่านชมการแสดง แสง สี ตระการตา กบัม่านนํ้าประกอบ

เสียงเพลงอนัสวยงาม Wonderful show  ท่ีท่านจะประทบัใจในความงดงามสุดแสนจะบรรยาย 
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  หลงัจบการแสดง จากนั้นนาํท่านกลบัสู่รัฐยะโฮร์ เขา้สู่โรงแรมท่ีพกั Newyork  หรือระดบัเดียวกนั 

วนัทีส่ี่ วดัเจ้าแม่กวนอมิ -,มาริน่าเบย์แซนด์-ช้อปป้ิง - สิงคโปร์-กรุงเทพ 

08.00 น. บริการอาหารเช้า (มือ้ที ่ 8) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  นาํท่านเขา้สู่สิงคโปร์(จากโรงแรมถึงด่านสิงคโปร์ใช้
เวลาแค่ 10นาที) จากนั้นนมสัการเจา้แม่กวนอิมซ่ึงเป็นท่ีเคารพอยา่งมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ท่ี
วดัจีน และชมวดัศรีกฤษณะ ของชาวฮินดู  พเิศษ นาํท่านเยีย่มชม “มารีน่า เบย ์แซนด"์ รีสอร์ทหรูใหญ่ท่ีสุด
ในสิงคโปร์ มารีน่า เบย ์แซนดส์ ประกอบไปดว้ยหอ้งพกัและหอ้งสูทกวา่ 2,561 หอ้ง โรงแรมยงัมีไฮไลท ์คือ 
The Sands Sky Park ตั้งอยูช่ั้นท่ี 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึน้ 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็น
สถาปัตยกรรมรูปร่างคลา้ยเรือตั้งอยูบ่นอาคารทั้ง 3 แซนดส์ สกาย พาร์คน้ีถือวา่เป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่
ท่ีสุดในโลก และยงัมี “มารีน่า เบย ์แซนดส์ คาสิโน ” ท่ีตั้งอยูใ่นตวัอาคารอนัโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงขา้มกบัตวั
โรงแรม จดัวา่เป็นคาสิโนท่ีเตม็ไปดว้ยเกมการพนนัทุกรูปแบบ ซ่ึงนกัท่องเท่ียวสามารถเพลิดเพลินไปกบัเกม
หลากหลายรูปแบบ โดยมีโตะ๊พนนัมากกวา่ 600 โตะ๊ มีตูพ้นนัหยอดเหรียญมากกวา่ 1,500 ตู ้อาทิ รูเล็ตต ์
แบล๊คแจค๊ บาคาร่า และไฮโลว ์และตูพ้นนัหยอดเหรียญ ภายในยงัมีร้านคา้ปลีกและภตัตาคารมากมาย 
สาํหรับนกัชอปป้ิงทั้งหลายสามารถเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ดงั ๆ ไดม้ากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, 
Herms, Prada, Burberry,  เชิญท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ ถนนออชาดยา่นชอ้ปป้ิงท่ีใหญ่ท่ีสุด  ของ สิงคโปร์  (อสิระ
อาหารกลางวนั ตามอธัยาศัยช่วงช้อปป้ิง) 

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

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา  
หากมกีารปรับขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบิน และต้องมผีู้โดยสารจาํนวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 

กรณีกระเช้าขึน้เกน็ติง้ปิดการบริการ บริษทัฯขอสงวานสิทธ์ิในการใช้รถขึน้สู่เกน็ติง้ 
 

ผู้ใหญ่ท่านละ 15,900 บ. (ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตยีง) เดก็ตํา่กว่า 12 ปี มเีตยีงลด   500  บ. 

ผู้ใหญ่ท่านละ 1 5,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตยีง) บนเกน็ติง้ไม่มเีตยีง
เสริม  หากต้องการ เปิดห้องเพิม่ คิดเพิม่  1,000 บ. 

เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ไม่มเีตยีง ลด  1,500 บ. 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ    3,900  บ.  

ท่านที่เดนิทางสามท่าน บนเกน็ติง้ไม่มเีตยีงเสริม กรณีเปิดห้องอกี  1 ห้อง เพิม่ ท่านละ   1,000 บ.   
อตัรานีร้วมค่าบริการ    ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามรายการหรือระดบัเดียวกนั  กรุงเทพ ฯ -กวัลาฯ , สิงคโปร์- กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยดั  
พร้อมภาษีสนามบิน/ค่าหมวกท่ีระลึกแสนสวย/อาหารตามระบุในรายการ 8 ม้ือ/ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ  /ค่ารถปรับอากาศนาํ
เท่ียวตามขนาดผูโ้ดยสาร/ หวัหนา้ทวัร์ไทย 1ท่านมคัคุเทศกม์าเลเซีย  1ท่าน/ประกนัภยัทุนประกนั 1,000,000 บ. คุม้ครองการ
บาดเจบ็จากอุบติัเหตุ 500,000 บ./ค่าธรรมเนียมด่านผา่นแดนทุกประเทศ /โรงแรม 3 คืน/ค่าสมัภาระกระเป๋าโหลดเขา้เคร่ือง  ท่าน
ละ 1 ใบ  20 ก.ก.  หาก นาํมาเกินกวา่น้ีท่านตอ้งชาํระท่ีเคาร์เตอร์สายการบิน 
อตัรานีไ้ม่รวม   ค่าUniversal เล่นได้ทุกอย่าง เลอืกซ้ือเพิม่กบับริษทั  / /ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ซ่ึงเป็นการแสดงนํา้ใจกบัผู้ให้บริการ
ตามหลกัสากลปฏิบัต ิ300 บาท / ผู้เดนิทาง 1 ท่าน/ หรือตามความพงึพอใจของผู้เดนิทาง ทิปพนกังานยกกระเป๋า ,อาหารเคร่ืองด่ืมท่ี
นอกเหนือจากทวัร์จดัเล้ียง   , โทรศพัท,์ ซกัรีด, มินิบาร์ ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษมูีลค่าเพิม่  7 % )กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ( 
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*** หมายเหตุ กรุ๊ปต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ถึงจะออกเดนิทางได้ *** 
เงือ่นไขการจอง    มดัจาํท่านละ 7,000 บาท หลงัการจอง  3  วนั ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  15 วนั  
สาํหรับ คนไทยต่างดา้ว เดินทางได ้โดยขอวีซ่าและแจง้เขา้แจง้ออก ท่ีตรวจคนเขา้เมือง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติม 
ระเบียบการและข้อตกลงการสํารองที่น่ัง 
1. สาํรองท่ีนัง่  พร้อมชาํระเงินมดัจาํท่านละ  7,000   บาท   หากยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํ  ยงัไม่ถือวา่การจองสมบูรณ์  บริษทัฯ สงวน

สิทธ์ิรับผูท่ี้พร้อมชาํระค่ามดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระอยา่งนอ้ย   15 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้   

  - การยกเลิกการเดินทางก่อน 35 วนั บริษทัคืนเงินค่ามดัจาํ 

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-34 วนั เก็บเงินค่ามดัจาํทั้งหมด 

  - ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วนั ไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีชาํระมาทั้งหมด 
3. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้   ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมงัสวิรัติ  

กรุณาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   7 วนั ก่อนการเดินทาง 
 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และบริษทั  
      ของสงวน สิทธ์ิยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ ถึง 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 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิ
การจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

8. บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการชาํรุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง, โทรศพัทมื์อถือ,กระเป๋า
เดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 

9. ใหถื้อวา่เง่ือนไขทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเสมือนสญัญาของการขายทวัร์ท่ีผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องได ้ในกรณีใดๆ  
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หมายเหตุ :  1. ในกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั บริษทัไม่แนะนําให้ท่านจองตัว๋เคร่ืองบินที่บินต่อกนั  เที่ยวบินต้องมี
ระยะห่างกนัอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากบางคร้ังอาจมคีวามล่าช้าของสายการบินน้ันๆ และก่อนการจองตัว๋
เคร่ืองบินจากต่างจงัหวดั กรุณาตรวจสอบวนัเดนิทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ังว่า กรุ๊ปสามารถ
ออกเดนิทางได้แน่นอนหรือไม่ เน่ืองจากบางคร้ังมกีรณีที่จาํนวนผู้เดนิทางไม่ครบตามที่กาํหนดของแต่ละรายการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงทําให้ทางบริษทัออกเดนิทางได้ 

 2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพมิพ์ รายละเอยีดรายการจากทางเวบ็ไซด์ของบริษทั กรุณาตรวจสอบรายการฉบับ
สมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ัง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงือ่นไขต่างๆ บริษทัจะยดึถือตาม
รายการฉบับสมบรูณ์เท่าน้ัน  

หนังสือเดนิทางไทยต้องมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดอืน  
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน  

 
 

 


