
 

 

รหัสทัวร JWT1901982 
ทัวรมาเลเซีย PRO MALASIA (พักกัวลาลัมเปอร 2 คืน) 
3 วัน 2 คืน (MH) 
ตะลุย 4 เมืองไฮไลทของมาเลเซีย 
กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา มะละกา เก็นต้ิง 

พิเศษ !! นําทานชิม เมนูบะกุดเต+บาบา ยาหยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

วันที่หนึ่ง สนามบินกัวลาลัมเปอร – มะละกา - กัวลาลัมเปอร   
03.00 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ช้ัน4 สนามบิน

สุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบินมาเลเซียแอรไลน (MH) พบเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และ
เคร่ืองดื่มบนเครื่อง) 

06.00 น. คณะออกเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบิน
มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ MH797 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 
2.15 ชั่วโมง) 

09.00 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอรตรวจเช็คสัมภาระเปนที่เรียบรอย ผานพิธี
การตรวจคนเขาเมือง จากนั้นนําทานเดินทางสู  เมืองมะละกา   (ใชระยะเวลาใน
การเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง)  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Nyonya  
Restaurant  อาหารจ ีนผสมมลาย ู  หร ือท ี่คนท ี่นี่
เรียกวา “บาบา ยาหยา” 

บาย พาทุกทานเที่ยวชมสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ของ
เมืองมะละกา เมืองทาสําคัญในอดีตที่มีการติดตอคาขาย
หรือเปนเมืองเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของมาเลเซีย ตอจากนั้นเราจะนําทานเดินทางสู  
Malacca  Straits Mosque  หรือถาเขียนตามมาเลเซียจะเปน Masjid Selat 
Melaka เปนมัสยิดที่สวยงามมาก ๆ ตั้งอยูกลางทะเลสรางดวยหินออน  มัสยิดที่
ถูกสรางบนเกาะ Pulay ซึ ่งเปนเกาะที ่ทางรัฐบาลถมที่ขึ ้นมาใหเปนที ่พักและ
สถานที่ทองเที่ยว และเปนจุดชมพระอาทิตยตกดินที่สวยที่สุดอีกนึงของเมืองมะละ
กา 
ตอจากนั้นพาทานชมยานบานเกาแกสมัย BABA NYONYA ชมดัตชสแควร 
หรือจัตุรัสแดง (Red Square) เนื่องจากที่นี่เคยเปนศูนยกลางชุมชนดัตชในสมัย
ที่เขามาปก ครองมลายู อาคารตาง ๆ ที่ลอมรอบจัตุรัสเปนสถาปตยกรรมแบบ
ตะวันตก ใจกลางจัตุรัสเปนลานนํ ้าพุแบบอังกฤษที ่สร างถวายแดพระราชินี
วิคตอเรียในป ค.ศ. 1904 รอบ ๆ ลานนํ้าพุคือหอนาฬิกา โบสถคริสต (Christ 
Church) ศิลปกรรมดัตชประยุกต และอาคารสตัดธิวท (Stadhuys) เปน



 

 

อาคารดัตชเกาแกที่สุดในมาเลเซีย ชมป�อม A’Famosa ปจจุบันคงเหลืออยูเพียง
ป�อมเดียว ป�อมน้ีตั้งอยูที่เชิงเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขาเปนที่ต้ังของโบสถเซ็นตปอล 
(St.Paul) ดานหนาโบสถมีรูปปم�นของนักบุญ Francis Xavier    

เย็น เราเดินทางสู ถนนคนเดิน Jonker Street ซึ ่งเปนถนนคนเดินสายยาวๆที่มี
รานอาหาร รานของฝากของที่ระลึกทามกลางอาคารสีสันสดใสสไตลชิโนโปรตุ
กิส ใหทุกทานไดอิสระรับประทานอาหารเย็น  (ตามอัธยาศัย)    
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร    

คํ่า น ําทานเดินทางเขาสู ท ี่ พัก ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือ
เทียบเทา  

 
 
 
 
 
 
 
วันที่สอง กัวลาลัมเปอร – เก็นติ้งไฮแลนด - กัวลาลัมเปอร – รานชอคโกแลต -  
  จาลันอลอร  
06.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
07.00 น. นําทานเดินทางชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur Garden 

City of Lights “กัวลาลัมเปอร เมืองสุกสวางกลางสวนสวย” ผานชมทัศนียภาพ
ของเมืองหลวง  ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินออน หอคอยที่สูง เปนอันดับสี่ของโลก KL 
Tower ที ่ม ี ความสูง 421 เมตร นําทานชมพระราชวังแหงชาติ  Istana 
Negara  พรอมทหารมาและทหารราบประจํา พระองค นําทานชมจัตุรัสเมอร
เดกา Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเปน   เมืองขึ้นของ
อังกฤษ  เม่ือถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่นเริง ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร  ซึ่งธงยูเนี่ยนแจคของส
หราชอาณาจักรถูกชักลงเปนครั้งสุดทาย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่  31 สิงหาคม 



 

 

1957 และแทนที่ดวยธงชาติมาเลเซีย  ความงดงามของสถาปตยกรรม อาคาร
สุลต านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building -จากนั ้นน ําท าน
ถายภาพคูกับ  ตึกแฝด หรือ ตึกปโตรนัส  Petronas Twin Tower  ที่มีความ
สูง 452 เมตร ไวเปนที่ระลกึ 

10.00 น. นําทานเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด   (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) ถึงสถานี
กระเชาลอยฟ�า SKY WAY นําทานนั่ง กระเชาลอยฟ�า ขึ้นสูสถานีกระเชาไฟฟ�า
โกตงจายา ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็นสถานที่ตากอากาศ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) 
อิสระทานบน Genting Highland สถานคาสิโนระดับชาติที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตาง ๆ เชน 
สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขา
คาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ป หามเขา
ในคาสิโน)    
ไดเวลาอันสมควรนําทานลงจากเก็นติ้ง เดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร   
ระหวางทางแวะเลือกซื้อช็อคโกแลต OTOP ใหทุกทานไดเลือกซื้อช็อคโกแลตร
สชาติแปลกใหม หลากหลายมามายเปนของฝากกลับบาน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  ณ  ภัตตาคาร  เมนูพิเศษบะกุดเต!!! 
  นําทานเที่ยวยาน จาลันอาลอร (Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่

คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร อยูในยานบูกิตบินตัง ที่นี ่มีขายทั้งอาหารทองถิ่น
หลากหลายชนิด อาหารทะเล อาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย 

คํ่า  น ําทานเดินทางเขาสู ท ี่ พัก ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือ
เทียบเทา 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สาม ถํ้าบาตู – ชอปปم�งสินคาพ้ืนเมือง – Mitsui Outlet –ปุตราจายา 
สนามบินกัวลาลัมเปอร  

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  
นําทานเดินทางสูถํ้าบาตู ใหทานไดแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ซึ่งเปนศาสน
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึ้นบันไดไปยังถํ้า ขางบนมีรูป
ปم�นของพระขันธกุมารสูงประมาณ 43 เมตร 
พาทุกทานแวะชอปปم�งเลือกซื้อสินคาพื้นเมือง 
ตอจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองใหมปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนยกลาง
ของหนวยงาน ราชการและโครงการนํารองทางดาน ไอที ซึ ่งไดแนวคิดมาจาก 
ระบบอิเลคทรอนิกส หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและกาวหนา
อยางสมบูรณที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนยกลางแหงความดึงดูดใจ ไดแก 
เปอรดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยูตรงจุดที่สูงที่สุด  ซึ่งสามารถมองลงมา
เห็นบริเวณดานลางทั้งหมด  Perdana Putra complex ประกอบดวยสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี เสรี เพอดานา สถานที่พํานักประจําตําแหนงนายกรัฐมนตรี  มัสยิด
ปุตรา Putra Mosque  มีโดมสีชมพู กอสรางดวยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบ
งายๆ แตหรูหรา ตกแตงอยางสวยงามโดยใชทะเลสาบปุตราเปนเครื่องประดับ
ความ โดดเดนดวย สะพานปุตรา งดงามตรึงตาดวยสถาปตยกรรมผสมผสาน
สวยงามยิ่ง 
จากนั้นอิสระใหทานไดช็อปปم�งที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคา
มากมาย มีแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด     
เม่ือไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู ส นามบินกัวลาลัมเปอร 

17.45น. ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอรไลน 
เท่ียวบินที ่MH780 (ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)  

18.55น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  
  เดินทางถึงจุดหมายปลายทาง โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  
 
 
 



 

 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม 
ขึ้นอยูกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง 

แตคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชนผูเดินทางเปนสําคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมชั่น  

(แตสามารถเปลี่ยนผูเดินทางไดตามเงื่อนไของสายการบิน) 
ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน สวนคาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 

อัตราคาบริการ 

วันเดินทาง ผูใหญ เด็ก พักเด่ียว 
30 ส.ค.-01 ก.ย. 62 7,999 7,999 3,500 
06-08 ก.ย. 62 7,999 7,999 3,500 
13-15 ก.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
20-22 ก.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
27-29 ก.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
04-06 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 
11-13 ต.ค. 62 9,999 9,999 3,500 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ�นตามธรรมเนยีม (ชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 
 



 

 

18-20 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 
25-27 ต.ค. 62 8,999 8,999 3,500 
01-03 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
08-10 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
15-17 พ.ย. 62 8,999 8,999 3,500 
22-24 พ.ย. 62 9,999 9,999 3,500 
29-01 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
06-08 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
13-15 ธ.ค. 62 9,999 9,999 3,500 
20-22 ธ.ค. 62 10,999 10,999 3,500 
27-29 ธ.ค. 62 10,999 10,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 
อายุตํ่ากวา 2ป 

3,500 บาท 

 

 

ไมมีราคาเด็ก เนื่องจากเปนราคาพิเศษ / ทารกตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วัน
เดินทางไปและกลับ 

 เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติมสําคัญ! 

 เงื่อนไขการออกเดินทาง 
ในแตละเสนทางจะมีการกําหนดผูเดินทางขั้นตํ่าของการออกเดินทาง โดยในทัวรนี้ 

กําหนดใหมีผูเดินทางขั้นตํ่า 15 ทาน  หากมีผูเดินทางไมถงึที่กําหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการเพ่ิมคาทัวร หรือ เลื่อนการเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง หากทานมีไฟลทบิน
ภายในประเทศแตมิไดแจงใหเราทราบลวงหนากอนทางบริษัทฯ จะไมรีบผิดชอบใดๆ 
ทั้งสิ้น ดังนั้นกรุณาสอบถามยืนยันการออกเดินทางกอนจองไฟลทบินภายในประเทศทุก
ครั้ง 

 



 

 

 การออกตั๋วโดยสายภายในประเทศ 
หากทานมีความจําเปนจะตองซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เพื่อบินไปและกลับจาก

กรุงเทพฯ กรุณาสอบถามเที่ยวบินเพื่อยืนยันกับทางเจาหนาที่กอนทําการจองและขอ
แนะนําใหทานซื ้อตั ๋วเครื่องบินประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได อัน
เนื่องมาจากหากเกิดความผิดพลาดจากทางสายการบิน ไมวาจะเปนการยกเลิกเที่ยวบิน 
การลาชาของสายการบิน การยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่ง สายการบินพิจารณาสถานการณแลวพบวาอยูเหนือการความคุมของทางสายการบิน 
หรือจะเปนเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเปนเหตุผลดานความปลอดภัย ดังน้ันเหตุผลเหลานี้ อยู
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบและไมคืนคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง บริษัทฯ จะยืนยันกรุปออกเดินทางประมาณ 7-10 วันกอนเดินทาง หาก
ไมม่ันใจกรุณาสอบถามพนักงานขายโดยตรง  

 หากกรุปคอนเฟรมแลวไมสามารถเลื่อนการเดินทางได  
หากกรุปคอมเฟรมเดินทางแลวนั้น ทานจะไมสามารถเลื่อนการเดินทางได ไมวาจะเกิด

เหตุการณใดๆ ตอทานก็ตาม อันเนื่องมาจาก การคอนเฟรมของกรุปนั้นประกอบจาก
ตัวเลขการจองการเดินทางของทาน หากทานถอนตัวออก ทําใหกรุปมีคาใชจายเพ่ิมเติม
ขึ ้น หรืออาจทําใหกรุ ปไมสามารถออกเดินทางได ดังนั ้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิ
อนุญาตใหเลื่อนวันเดินทางใดๆ ไดทั้งสิ้นและเก็บคาใชจายทั้งหมดตามจํานวนเงินของ
ราคาทัวร  

 การชําระเงินหมายถึงการยืนยันจํานวนผูเดินทาง ไมสามารถปรับเปลี่ยนได   
การชําระเงินเขามานั้น หมายถึงทานไดยอมรับขอเสนอและยืนยันจํานวนตามที่ทานได

จองเขามา หากทานชําระเงินเขามาแลวจะไมสามารถเปลี่ยนแปลงจํานวนของผูเดินทางได 
และหากมีความจําเปนจะตองเปลี่ยนแปลงทานจะยินยอมใหทางบริษัทฯ คิดคาใชจายที่
ทางบริษัทเสียหาย รวมถึงคาเสียเวลาในการขาย อยางนอยที่สุดเทาจํานวนเงินมัดจํา ทั้งนี้
ทั้งนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ  

 

 

 



 

 

  อัตราคาบรกิารรวม 

 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class คาภาษีสนามบนิ คาภาษีน้ํามัน  
(ยกเวนหากมี  การประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากทาน
ภายหลัง) และเนื่องจากเปนตั๋ว  กรุปไมสามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได ทั้งนี้เปนไป
ตามเงื่อนของสายการบิน 

 น้ําหนักกระเป�า โหลดใตทองเครื่องทานละ 30 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป�าถือขึ้นเครื่อง 1 
ใบ  

ไมเกิน 7 กิโลกรัม 
 คารถโคชปรับอากาศ ตามวันที่ระบ ุ 
 โรงแรมท่ีพักตามที่ระบหุรือเทียบเทา (พัก 2-3 ทาน/หอง)  

อน่ึง เร่ืองของการยืนยันโรงแรมท่ีพักน้ัน อาจยังไมยืนยัน หากผูเดินทางมีความประสงคที่
จะทราบกรุณาติดตอพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได 
โดยจะใชโรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจงใหทราบลวงหนาประมาณ 1-3 
วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบไดจากใบนัดหมายการเดินทาง แตหากมีการแกไขจากใบ
เดินทางอีกนั้นขอใหทานทราบวาบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันใหกับผู
เดินทางแนนอน 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ    
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ   
 คามัคคุเทศนหรือหัวหนาทัวรดูแลตลอดเสนทาง (ไมรวมคาทิป) 
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยว วงเงินประกันทานละ 1,000,000 บาท   

(เงื่อนไขตามกรรมธรรม)  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  อัตราคาบริการไมรวม 

  คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร 
เครื่องด่ืม คาซักรีด     
  คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่มิไดระบุในรายการ 
   คาธรรมเนียมการยื่นขอวีซา 

กรณี ประเทศญี่ปุ�น ในกรณีมีการประกาศยกเลิกการยกเวนการขอวีซาสําหรับประชากร
ไทย  

(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญี่ปุ�นไดประกาศยกเวนการยื่นขอวีซาเขาประเทศญี่ปุ�น
ใหกับพลเมืองไทย โดยสามารถพํานักระยะสั้นไดไมเกิน 15 วัน หากตองยื่นวีซาตามเดิม 
มีคาใชจายในการยื่นขอวีซา 2,000 บาท/ทาน สําหรับการยื่นขอ) 

   คานํ ้าหนักกระเป�าที ่เกินกวาที ่สายการบินกําหนดใหหรือสัมภาระใหญกวา
มาตรฐาน  
   คาภาษีนํ ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ไดออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว 
  คาทิปคนขับรถและมัคคุเทศนทองถิ่น(ถาม)ี ทานละ 1,500 บาท/ทริป  

(ชําระที่สนามบินในวันเช็คอิน) คาทิปหัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน 
  คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 

 

  เงื่อนไขการใหบริการ 

 เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ 
- การชําระมัดจําและชําระสวนที่เหลือ 
  กรุณาสํารองที่นั่งและชําระมัดจํา จํานวน 5,000 บาท ตอทาน เพื่อสํารองสิทธิ์
ในการเดินทาง และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนออกเดินทาง 30 วัน มิเชนนั้น บริษัทฯ 
จะถือวาทาน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติทานจะโดนยึดมัดจําโดยทีท่านจะไมสามารถ
เรียกรองใดๆ คืนได อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จําเปนที่จะตองสํารองจายคาใชจายในสวน
ของที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกอนหนานั้นแลว หากทานสํารองที่นั่งนอยกวา 30 วัน ทาง



 

 

บริษัทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว กรุณาเตรียมเอกสาร
สําหรับการเดินทางใหพรอม เชน หนาพาสปอรตเพื่อออกตั๋วหรือคําขอพิเศษเพิ่มเติม
ตางๆ  ใหแกพนักงานขาย และหากทานชําระเงินเขามาไมวาจะบางสวนหรือทั้งหมด 
บริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขที่ระบุไวทั้งหมดน้ีแลว 
 
- จํานวนคนในการออกเดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง
หากมีผูเดินทางนอยกวา 15 ทาน ซึ่งทําใหกรุปไมสามารถออกเดินทางได โดยบริษัทฯ 
จะแจงทานลวงหนาอยางนอย 7-10 วันกอนออกเดินทาง และหากไมสามารถออก
เดินทางได ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินทั้งหมดใหทานหรือจัดหาทัวรอื่นใหทานหากทาน
ตองการ 

 
- การรบัการดูแลเปนพิเศษ 

กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน การใชวีลแชร กรุณา
แจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไมสามารถจัดการ
ลวงหนาได เนื่องจากการขอใชวีลแชรในสนามบินนั้น ตองมีขั้นตอนในการขอลวงหนา 
และบางสายการบินอาจมีการเร ียกเก็บคาใช จ ายทั ้งทางสนามบินในไทยและใน
ตางประเทศ ซึ่งผูเดินทางสามารถสอบถามกับเจาหนาท่ีไดโดยตรงกอนทําการจองและหาก
ในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ เชน ผูที่นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุและผูที่มี
โรคประจําตัวหรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปน
หมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 
 
- การถูกปฏิเสธในการเขาหรือออกประเทศ 
  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธมิใหทานเดินทางเขาหรือออกประเทศ 
ไมวาจะเปนประเทศไทยหรือตางประเทศก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนคาทัวร
ไมวาจะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเขาเมืองนั้นเปนสิทธิ์ของเจาหนาที่ของรัฐของ
ประเทศนั้นๆ และขอแจงใหผูเดินทางทราบวาทางบริษัทฯและมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร 



 

 

ไมมีสิทธิ์ที่จะชวยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น เพราะอํานาจการตัดสินใจเปนของเจาหนาที่ทางกอง
การตรวจคนเขาเมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีจุดประสงคที ่ทําธุรกิจเพื่อการ
ทองเที่ยวเทานั้น ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขา-ออกประเทศอยางผิดกฎหมาย และ
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือไมนอยกวา 6 เดือนและมีหนาแสตมป�ไมนอยกวา 5 
หนากระดาษ 

- การงดเวนการรวมทริปบางรายการ 
  หากผูดินทางงดเวนการรวมทริปบางสถานที่ในรายการใด พรอมคณะผูเดินทางอ่ืน 
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาบริการใดๆ ไดทั้งสิ้น บริษัทฯ จะถือวาทานประสงคที่จะ
สละสิทธิ์และไมรวมเดินทางพรอมคณะ 
 

    เงื่อนไขการยกเลิกการจอง 
ไมสามารถยกเลิกการเดินทางได เน่ืองจากเปนราคาโปรโมช่ัน (แตทานสามารถ

เปลี่ยนชื่อผูเดินทางไดตามเงื่อนไขของแตละสายการบินกอนการเดินทาง)  
 

    เงื่อนไขพิเศษเพ่ิมเติม  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม 
หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนาอัน
เน่ืองจากสาเหตุตางๆ 

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การ
ยกเลิกบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนํา
สิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัทฯ  

 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความ
ประมาทของทาน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง  

 เม่ือชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด  



 

 

 รายการทองเที่ยวนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง 
หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับ
ใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

 การจัดการเรื่องหองพัก เปนสิทธิของโรงแรมในการจัดหองใหกับกรุปที่เขาพัก  โดย
มีหองพักสําหรับผูสูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได โดยอาจจะขอเปลี่ยนหองไดตามความ
ประสงคของผูที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมใหบริการของโรงแรม และไมสามารถ
รับประกันได  

 มัคคุเทศก หัวหนาทัวร พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญา
ใด ๆ ทั ้งสิ ้นแทนผู จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู มีอํานาจลงนามและมี
ประทับตราของบริษัทฯ กํากับเทาน้ัน 

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได เนื่องจากเปนการจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี การ
เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน ๆ  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ 
นามสกุล คํานําหนาชื ่อ เลขที ่หนังสือเดินทาง และอื ่นๆ เพื ่อใชในการจองตั๋ว
เครื่องบิน ในกรณีที่นักทองเที่ยวหรือเอเจนซี่มิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจําหรือสงใหผิด 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ที่
เพิ่มขึ้นของนักทองเที่ยวที่มิไดเกิดจากความผิดของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ 
การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป�วย ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความลาชา เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุ
สุดวิสัยอ่ืน เปนตน 

 ผูเดินทางตองยอมรับและรับทราบวาขนาดของโรงแรม แตละเมือง, ประเทศ น้ัน
แตกตางกัน ซ่ึงทางบริษัทฯ จะพยายามจัดหาใหเหมาะสมที่สุด  

 



 

 

 

 


