
 

 

 

 

มาเลเซยี - กัวลาลัมเปอร ์- เกน็ติง้ไฮแลนด ์– 

SKY AVENUE COMPLEX – ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 

  เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเชา้ CABLE CAR แลว้ 

  เล่นคาสิโน เดินชอ้ปปิ้ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สกัการะขอพรวดั CHINSWEE วดัถ า้บาต ูBATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อพัเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกวัลาลมัเปอร ์ 

 ถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS TOWER ชอ้ปปิ้งหา้งสดุหรู KLCC SURIA 

 พกัที่เก็นติง้ 1 คืน / กวัลาลมัเปอร ์1 คืน  



 

 

  ชิมบกักุด้เต ๋สไตลม์าเลเซีย เขม้ขน้หอมยาจีน 

 แจกน า้ดื่มบรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –  เก็นติง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX     (-) 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสุวรรณภมิู 

 (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  
หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)  

11.05 น. เดนิทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE เทีย่วบินที ่MH785 มีอาหาร
และเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ทีมี่อายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันทีเ่ดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form ถ้าได้รับวัคซีน Fully Vaccinated จะได้

เอกสาร Digital Traveller Card ใช้เข้าประเทศได้เลยครับ 



 

 

 
14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 
114 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
17.00 น. ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบหา้มน า
กระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเช้า ดังน้ันท่านสมาชิกทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 
20 Cm. น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สดุในเอเชียจะไดส้มัผสัปุยเมฆ
หมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตวัไปดว้ย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตติดต่อของ
รฐัปาหัง และรฐัเซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 
กิโลเมตร การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตดัถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จงึด าเนินการสรา้งรสีอรท์   

*** อิสระรับประทานอาหารเยน็ทีเ่ก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 
จากน้ันน าทา่นเข้าสู่ทีพ่ัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ ลกูคา้เลือกว่าจะพกั 3 ท่านในหอ้ง DBL หรอืจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภมูิอยู่ที่ระหวา่ง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยู่ที่ระหวา่ง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากหอ้งพกัท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน) 

 
 
 
อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดร้บัอนุญาตจาก
รฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า 
ลกูเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี หา้มเข้าในคาสิโน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิง เดนิชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  
เสี่ยงโชค นบัเลขท่ีคาสิโน หรอืตะลยุสวนสนกุไดย้าวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุง่ขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหมิะท่ีเก็นติง้รสีอรต์ 



 

 

- Skytropolis Funland สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ มีเครื่องเลน่รองรบันกัท่องเที่ยวทกุช่วงอาย ุเปิดทกุวนัเวลา 
10.00 – 22.00 น. นกัท่องเที่ยวสามารถซือ้บตัรเครื่องเลน่แยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้บตัรแบบทกุเครื่องเลน่ไม่
จ ากดัได ้

- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน า้พ ุมา้นั่งส  าหรบัพกัผ่อน พุม่ไม้
ดอกไมป้ระดบัต่างๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึง่เปิดใหบ้รกิารทกุวนัตัง้แต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่อยู่สงูท่ีสดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์มีรา้นคา้และ
รา้นอาหารกวา่ 70 รา้น จดุเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ที่เรียกวา่ Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทกุวนัตลอด 24 ชั่วโมง 
 

วันทีส่อง    อิสระตามอัธยาศยับน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วัดถ า้บาตู – กรุง
กัวลาลัมเปอร ์  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหาร 
อิสระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลา
อ าลาสายหมอก  
11.00 น. นั่งกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่านเดินทางไปสู ่วัดชิน สวี สกัการะรูปป้ัน
ของพระอาจารยช์ิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจา้ทื่ชาวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนบัถือ นอกจากนัน้นกัท่องเที่ยวทัง้ชาว
มาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบญุสกัการะพระที่วดัแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินที่มีระดบัความสงู
เหนือน า้ทะเลถึง 4,600 ฟตุ ภายในวดัประกอบไปดว้ยเจดียแ์บบจีน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แม่กวนอิม 
หอชมวิว สถานปฏิบตัิธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันตา่งๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภเูขา  
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 

น าท่านสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางใหท้่านไดพ้กัเปลี่ยนอิรยิาบถที่บรเิวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลบัคู่ครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห ์ที่มีรสหอมกลมกลอ่มราว
กบักาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกุมาร ที่ วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินด ู
ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธก์มุารสงูถึง 42.7 เมตร 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณข์องตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในโลก ดว้ย
ความสงูถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งดว้ยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบตัิพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  
น าท่านช้อปป้ิงสินค้าสุดหรูที่ห้าง ซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศนูยก์ารคา้ที่ครอบคลมุพืน้ที่ 1.5 ลา้นตาราง
ฟตุ (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในสว่นของฐานตกึเปโตรนาสทาวเวอร ์ 
ภายในมีรา้นคา้ จ าพวกรา้นแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกบั รา้นอาหาร เครื่องดื่ม และโรงภาพยนตร ์12 โรง ยงัมีคอนเสิรต์
ฮอลล ์อารต์แกเลอร ีศนูยว์ิทยาศาสตร ์ครอบคลมุ 6 ชัน้ ที่สว่นมากจะอยู่ใตต้กึเปโตรนาสทาวเวอร ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมทีพ่กั โรงแรม DAYS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 
 
วันทีส่าม   มสัยดิอาเหม็ด – พระราชวงัอิสตันน่า – เมอรเ์ดก้าสแควร ์(B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่บรเิวณที่แม่น  า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยที่สดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทบัของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดุล ซามดั ที่ปัจจุบนัเป็นสถานที่ของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์ซึง่เป็นจตัรุสัที่ร  าลกึถึงวนัที่มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สดุในมาเลเซีย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรบัราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าที่จตัรุสัปตุรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู 
(putra mosque) มสัยิดแห่งเมืองซึง่สรา้งจากหินออ่นสีกหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพ.ู.มสัยิดอนั
งดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ท  างานของนายกรฐัมนตรี ตัง้อยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลิม



 

 

ทนัสมยัที่สดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานที่ที่สมัมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุแห่งหนึ่ง ซึง่มีรูปรา่งประหนึ่งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  
น าท่านเดินเลน่ถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ 
จากนัน้อิสระใหท้่านไดช้็อปป้ิงที่ห้าง MITSUI OUTLET พบกนัสินคา้ลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดช์ัน้น ากว่า 50 
แบรนด ์(หากมีเวลาเหลือ) 
ได้เวลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิกัวลาลัมเปอร ์
เอกสารทีใ่ช้เดนิทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบนิ 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์ริการช่วยลงทะเบยีนให้) 
17.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH780 มี
อาหารและเคร่ืองดืม่บริการบนเคร่ือง 
18.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
เม่ือเดนิทางถงึไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดีย่ว 

วันที ่13-15 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่20-22 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่27-29 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่03-05 กุมภาพันธ ์2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่10-12 กุมภาพันธ ์2566 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่17-19 กุมภาพันธ ์2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่24-26 กุมภาพันธ ์2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่03-05 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่10-12 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่17-19 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่24-26 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่31 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่07-09 เมษายน 2566 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่14-16 เมษายน 2566 
(วันหยุดสงกรานต)์ 

11,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่21-23 เมษายน 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่05-07 พฤษภาคม 2566 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่12-14 พฤษภาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่19-21 พฤษภาคม 2566 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่26-28 พฤษภาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่09-11 มิถุนายน 2566 7,999. - 3,900. - 2,900. - 



 

 

 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็ 
จอยแลนดห์กัค่าต๋ัวออก 3,000.- บาท 

เงือ่นไขการจอง มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถอืว่ารับทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 
*พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 

 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ใหเ้จ้าหน้าทีจ่องทวัร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปล่ียนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศทีม่ีค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิ 

 
อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบไุว ้ 
❖ ค่าประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่เกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์คา่ทปิคนขับรถเหมาจ่ายทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสุวรรณภมิู (ไมร่วมค่าทปิหวัหน้า
ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 

วันที ่16-18 มิถุนายน 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่23-25 มิถุนายน 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที ่30 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม 2566 8,999. -  3,900. - 2,900. - 



 

 

❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าต๋ัวเขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่า่งประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรอืเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิทัง้หมดหรอื
บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษัิทระบใุน
รายการเดินทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทวัรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าให้เดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หกั

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเข้าพกั แต่ทางบรษัิทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 



 

 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรนี์เ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตา่งๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบรษัิทฯหรือคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัิเหตตุ่างๆ 


