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Easy Malaysia  MS4 
กวัลาฯ-มะละกา-เกน็ติง้-ภูเขาคาเมรอน-ปุตตราจาย่า 4 วนั 3 คนื 

     
พกักวัลาลมัเปอร์ 1 คนื/ พกัเกน็ติง้ 1  คนื/ พกั คาเมรอนไฮแลนด์  1 คนื  
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  14,900     บาท 
  ตรุษจีน 08-11 ก.พ.  สงกรานต์ 13-16 /14-17 เมย.      ราคาเพยีง  16,500   บาท 

วนัแรก กรุงเทพ –  กวัลาลมัเปอร์ – มะละกา เมืองมรดกโลก  

06.30 น.      พร้อมกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน  Thai Lion Air 
                   เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับอาํนวย ความสะดวกแก่ท่าน 

08.40 น.        เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Thai Lion Airเท่ียวบินท่ี OD525 
11.50 น.      เดินทางถึงสนามบิน กวัลาลมัเปอร์ หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ 

   12.00 น. รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร ( 1 )  

                    เดินทางสู่ มะละกา เมืเก่าซ่ึงเตม็ไปดว้ยเร่ืองราวของประวติัศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ 
         นาํท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กงัหันแถบ 

Duch Square และยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้น นาํท่านเดินข้ึนเขา  St. Paul Hill ชม
ทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือหลายร้อยปีล่วง
มาแลว้ นกับุญ Farncis ไดส้ิ้นชีวติไปเกือบ 1 ปี เขาไดฝั้งศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดข้ดุศพท่านข้ึนเพื่อจะนาํ
ท่านไปฝังท่ีเมืองกวัร์ ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขดุศพท่านข้ึนมาปรากฏวา่ ศพท่านเหมือนคนนอนหลบั จึงไดข้อ
ตาํแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจากพระราชวงัวาติกนั แต่ทางพระราชวงัไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผา่นไปขอใหต้ดั
แขนไปพิสูจน์ เม่ือตดัแขนปรากฏวา่มีเลือดไหลเหมือนยงัมีชีวติอยูจึ่งไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. Francis 
Xavier และอีก60 ปีผา่นไป ทางมะละกาตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้นยอดเขา St. Paul Hill เม่ือสร้าง
เสร็จแลว้ปรากฏวา่ในวนัหน่ึงเกิดฟ้าผา่ลงมาถูกก่ิงไมใ้หญ่หกัลงมาถูกแขนหกัเหมือนแขนขา้งท่ีตดัส่งให้
พระราชวงัวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลกและมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่โลก ชม ทิวทศัน์บน
ยอดเขา ดูจุดยทุธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส 
ซ่ึงถูกทาํลายโดยองักฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้งการใหม้ะละกามีเข้ียวเล็บ (เหลือไว ้แค่ประตู Porta De 
Santiago)  ชมยา่นการคา้ผสมผสาน บนถนนเดียวกนั จากนั้นก่อนอาํลามะละกา ผา่นชมมสัยดิ Al-Azim 
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Mosque ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ีผสมผสานระหวา่งจีนและชวาซ่ึงมีความงดงามแตกต่างจากมสัยดิประจาํรัฐ
อ่ืน  หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เมือง กวัลาลมัเปอร์  

 
 
 
 

 
19.30 น.      บริการอาหารคํ่า  (ม้ือท่ี2) นาํคณะเดินทางสู่ ใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร์  เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม   ALCAZA ระดบั 

3.5 ดาวใกลแ้หล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมือง และยา่นไชน่าทาวว ์ เชิญท่าน ตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร์  -  เกน็ติง้ฯ 

07.00น. บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  ( ม้ือท่ี 3 ) นาํทุกท่าน ผา่นชมจุดกาํเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ 
แม่นํ้า 2 สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ชมตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์
ทหารอาสาและอาคารใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ีราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ นาํท่าน
ถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น อาคาร Sultan Abdul 
Samad ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club ของผูดี้ชาว
องักฤษในสมยัก่อน ชมลานนํ้าพุ St Mary Chuch โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี     และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดใน
โลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย ข้ึนแทน อนัถือ
เป็นวนัฉลองเอกราช) นาํชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบัพระราชวงั ของกษตัริยม์าเลเซีย  และ
ทหารมา้รักษาพระองค ์ ชมและถ่ายรูปคู่กบั TWIN TOWER ตึกแฝดท่ีสูงเป็นอนัดบัหน่ึงของโลกสูงถึง 452 
เมตร ,ผา่นชม    K.L.TOWER  ส่ือสาร ( ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 ของโลก )   จากน้ันนําท่านสู่ห้างสรรพสินค้าช้ันนํา 
เพือ่เลอืกซ้ือสินค้าฝากคนทางบ้าน 

 เทีย่ง       บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี 4 ) หลงัอาหาร แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซ่ึงมีคุณภาพ 
และผลิตภณัฑอ์าหารทอ้งถ่ิน บะกุ๊ดเต๋  ตม้ซุปเคร่ืองยาจีน  และ ขนมขบเค้ียวทอ้งถ่ินมากมาย จากนั้นเดินทาง 
สู่ยอดเขาเกน็ต้ิงไฮแลนด์ สู่สถานี  SKY WAY นัง่กระเชา้ขา้มภูเขาเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซ่ึงมีความเร็ว 
ท่ีสุดในโลก และยาวท่ีสุด ในเอเชีย ท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ ของป่าอยู ่อยา่งมากเป็นประสบการณ์   ท่ีคุณจะ
ไม่ลืม สู่เก็นต้ิงไฮแลนด ์ ระหวา่งทางท่าน  จะไดพ้บฝงูสัตวป่์า และ หมู่บา้นชาวป่า  ( จาํลอง  ) สัมผสัอากาศ
หนาวเยน็แบบยโุรปแต่แสนสุขสบายในระดบัความสูงกวา่ 6,000 ฟิต จากระดบันํ้าทะเลเขา้ท่ีพกั  โรงแรมเฟิสร์
ทเวิล์ด เชิญท่านสนุกกบัสวนสนุกกลางแจง้ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นนานาชนิดตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเคร่ืองเล่น)  เชิญ
ท่านเพลิดเพลินกบัคาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย   อาทิ  สล็อตแมชชีน ไฮโล 
แบล็คเจต็ ฯ หรือท่าน  จะเลือกซ้ือชมโชว ์  ระดบัโลกตามอธัยาศยั  

 **สุภาบุรุษควรสวมเส้ือคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากว่า  21ปี  ห้ามเข้า

คาสิโน** (กรณีท่ีไม่ไดห้อ้งพกับนเก็นต้ิงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ีกวัลาลมัเปอร์) อสิระอาหารเยน็   
เลอืกทานอาหารตามสะดวกทีฟู๊่ดคอร์ด และอืน่ๆอกีมากมาย  
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วนัทีส่าม เกน็ติง้ฯ  - คาเมรอนไฮแลนด์  

07.00 น. บริการอาหารเช้า ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 5) สัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบายบนยอดเขาใน
ยามเชา้  อาํลาเก็นต้ิง เพื่อเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด ์สถานท่ีพกัตากอากาศบนขาสูงของนกัธุรกิจชาวองักฤษ
อนัโด่งดงัในอดีต ปัจจุบนัทาํเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศ สาํหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไป ไดช่ื้นชมธรรมชาติ 

12.00  น.   บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6 ) ระหวา่งทางสู่คาเมรอนฯชมไร่พืชผกัอนัเขียวขจี  นาํท่านข้ึนเขาคาเมรอนฯ 
จากนั้นแวะเท่ียว ”น ้าตกอีสกนัดา" ระหวา่งเส้นทางข้ึนคาเมรอนฯ แวะเท่ียวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่มองดูคลา้ย
ผนืผา้สักหลาดขนาดยกัษ ์เป็นชาท่ีมีรสชาติ อร่อยท่ีสุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซ้ือชาจากไร่ฝากคน
ทางบา้น  ใหท้่านไดส้ัมผสัอากาศท่ีแสนเยน็สบาย ท่ามกลางหุบเขา  

18.30 น.        บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 7) แบบสุก้ีหมอ้ไฟชาบู-ชาบู จากนั้นหลงัจากนั้นเชิญท่านชอ้ปป้ิง ผลไม,้ดอกไมเ้มือง
หนาว และของฝากทอ้งถ่ิน ท่ีตลาดกลางคืน 

20.30 น. เขา้ท่ีพกั โรงแรม  HERITAGE หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั ซ่ึงลอ้มรอบดว้ยทิวเขา สถานท่ีพกังดงามตาม แบบ
สถาปัตยกรรมยโุรป บรรยากาศแสนคลาสสิค 

วนัทีส่ี่ คาเมรอน ไฮแลนด์ –เมืองใหม่ปุตตราจาย่า -กรุงเทพฯ 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 8)   สัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบาย  บนยอดเขา  ในยามเชา้   สัมผสั
ความสวยงามของ สวนดอกไมเ้มืองหนาว ท่ีมากไปดว้ยความงามของ ดอกไมเ้มืองหนาวพนัธ์ต่างๆ อาทิ ดอก
ลาํโพง  แยมมิร่า กุหลาบ โคมญ่ีปุ่น ฯลฯ สนุกกบัการถ่ายรูป ชมไร่ ไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส  ต่ืนตากบัพืช
พนัธ์กระบองเพชร ท่ีมีรูปร่างแปลกตายิง่นกั  และ ไร่สตอร์เบอร์ร่ี จาํนวนมากมายบนภูเขา สัมผสัอากาศหนาว
เยน็ตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ  แวะชม ฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียง
กนัเป็นจาํนวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซ้ือนํ้าผึ้งกลบับา้น ซ่ึงเป็น
อาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย      จากนั้นนาํท่านเดินทาง    ลงจากยอดเขา  มุ่งสู่เมืองใหม่    ปุตตราจาย่า 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 9) หลงัอาหาร นาํท่าน เท่ียวเมืองใหม่ ปุตราจายา  เมืองหลวงแห่งอนาคตของ
มาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยั  ชมมสัยดิสีชมพท่ีู  งดงาม ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลสาปส่วนหน่ึง และ 
บนพื้นดินส่วนหน่ึง ถ่ายรูปกบัมสัยดิสีชมพ ูชมทาํเนียบรัฐบาลท่ีมีอาคารอนังดงามตระการตาซ่ึงเป็น
เอกลกัษณ์  ชมวงัสุลต่านรัฐเซลงังอร์ บรรยากาศริมทะเลสาปแสนคลาสสิค  

17.10 น.      เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบิน Thai Lion Air เทีย่วบินที่ OD522 
18.20 น.      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ   พร้อมความประทบัใจ 

 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเสลบัปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่น 

สายการบินตามความเหมาะสมในระดบัเดยีวกัน และต้องมผีู้โดยสารจาํนวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง 
กรณีกระเช้าขึน้เกน็ติง้ปิดการบริการ บริษทัฯขอสงวานสิทธ์ิในการใช้รถขึน้สู่เกน็ติง้ 
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ผู้ใหญ่ท่านละ 14,900 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตยีง) เดก็ตํา่กว่า 12 ปี มเีตยีงลด 500 บ. 

ผู้ใหญ่ท่านละ 14,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตยีง) บนเกน็ติง้ไม่มี
เตยีงเสริม  หากต้องการ เปิดห้องเพิม่ คิดเพิม่1,000 บ. 

เดก็ตํา่กว่า 12 ปี ไม่มเีตยีง ลด1,500 บ. 

พกัเดีย่ว เพิม่ท่านละ 2,800    บ. ปีใหม่ 16,500 บ. 

อตัรานีร้วมค่าบริการ  
-  ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั พร้อมภาษีสนามบิน                              -  โรงแรมระดบัมารตฐาน 3  คืน                       
-  อาหารตามระบุในรายการ  9 ม้ือ                                           -  มตัตุเทศกม์าเลเซีย ดูแล   
- หมวกท่ีระลึก      -  เจา้หนา้ท่ีดูแลกรุ๊ป 1ท่าน    
- ประกนัภยัทุนประกนั 1,000,000 บ. 
-  รถปรับอากาศตามขนาดผูโ้ดยสาร /ค่าเขา้ชมสถานท่ี    - ค่าสมัภาระกระเป๋าโหลดเขา้เคร่ือง  ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนกั  20 ก.ก.  
หากนาํมาเกินกวา่น้ีท่านตอ้งชาํระท่ีเคาร์เตอร์สายการบิน 
อตัรานีไ้ม่รวม    
- ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ซ่ึงเป็นการแสดงนํา้ใจกบัผู้ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบัต ิ300 บาท / ผู้เดนิทาง 1 ท่าน  หรือตามความพงึ
พอใจของผู้เดนิทาง 
-ทิปพนกังานยกกระเป๋า,อาหารเคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือจากทวัร์จดัเล้ียง, โทรศพัท,์ ซกัรีด, มินิบาร์ ภาษหัีก ณ ที่จ่าย 3 %  และ
ภาษมูีลค่าเพิม่  7 % ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ( 

         *** หมายเหตุ กรุ๊ปต้องมจีาํนวนผู้เดนิทางมากกว่า 15 ท่านขึน้ไป ถึงจะออกเดนิทางได้ *** 
เงือ่นไขการจอง    มดัจาํท่านละ 7,000 บาท หลงัการจอง  3  วนั ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย  15 วนั  
คนไทยต่างดา้ว เดินทางได ้โดยขอวีซ่าและแจง้เขา้แจง้ออก ท่ีตรวจคนเขา้เมือง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพ่ิมเติม 
ระเบียบการและข้อตกลงการสํารองที่น่ัง 
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 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 
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4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร

เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

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

9. ใหถื้อวา่เง่ือนไขทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเสมือนสญัญาของการขายทวัร์ท่ีผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องได ้ในกรณีใดๆ  

หมายเหตุ :  1. ในกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั บริษทัไม่แนะนําให้ท่านจองตัว๋เคร่ืองบินที่บินต่อกนั  เที่ยวบินต้องมี
ระยะห่างกนัอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากบางคร้ังอาจมคีวามล่าช้าของสายการบินน้ันๆ และก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบิน
จากต่างจงัหวดั กรุณาตรวจสอบวนัเดนิทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ังว่า กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง
ได้แน่นอนหรือไม่ เน่ืองจากบางคร้ังมกีรณีที่จาํนวนผู้เดนิทางไม่ครบตามที่กาํหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซ่ึงทํา
ให้ทางบริษทัออกเดนิทางได้ 

 2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพมิพ์ รายละเอยีดรายการจากทางเวบ็ไซด์ของบริษทั กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์
จากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ัง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงือ่นไขต่างๆ บริษทัจะยดึถือตามรายการฉบับ
สมบรูณ์เท่าน้ัน  

หนังสือเดนิทางไทยต้องมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดอืน  

มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน  
 
 

 


