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มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4 วัน 3 คืน (MH) 
เข้ามาเลเซีย-ออกสิงคโปร์ ไม่เหนื่อย 

     เก็นติ้งไฮแลนด์...สุดยอดแหล่งบันเทิงยอดเขา-กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
เท่ียวมะละกา เมืองมรดกโลก 

นมัสการพระเขี้ยวแก้ว-ช้อปปิ้งออชาร์ด 
ทานต้นต ารับบักกุ้ดเต๋ และข้าวมันไก่ไหหล าร้าน Boon tong kee 

 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง : วันที่ 12-15 เมษายน 2557  
วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร ์–เก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
03.00น. คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES 

พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยบริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
และคอยอํานวยความสะดวกการเช็คอิน   

06.00น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์โดยเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 

09.10น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ( เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง )  
 น าท่านชม PUTRAJAYA เมืองหลวงใหม่ของมาเลเซีย ที่นําเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ที่

เดียวกัน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดประจํารัฐ แห่งใหม่ ทําเนียบรัฐบาล บันทึกภาพความสวยงาม 
 นําท่านผ่านพิธีทางศุลการกรและด่านตรวจคนเข้าเมือง  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูง

กว่าระดับนํ้าทะเล 6,000 ฟิต นําท่านข้ึนกระเช้าไฟฟ้าเส้นทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย์ และเร็วที่สุด

ในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้ง

ซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ชมโชว์ระดับโลกที่สับเปล่ียนหมุนเวียนให้ความ

เพลิดเพลิน, ช้อปป้ิง FIRSTWORLD PLAZA , ดิสโก,้ คาราโอเกะ, โบว์ล่ิง 30 เลน, บริการนวด
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แผนโบราณ, สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง THEME PARK เพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 
24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อ
ชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย  สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่ง
กายสุภาพและเด็กอายุ   ต่ ากว่า  21 ปี  ห้ามเข้าคาสิโน 

19.00น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
  จากนั้นเดินทางกลับสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

...........  นําทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก SERI PACIFIC4* หรือเทียบเท่า NOVOTEL KL ./ FURAMA   

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร ์– มะละกา – ยะโฮบารู 

06.00น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากน้ันนําท่าน ชมเมืองหลวงของมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่นํ้า 2 

สายตัดกัน ซึ่งเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนําท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวย

ที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลก

ครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนกา

ร่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบัน

เป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซีย 

ได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นําทุกท่านแวะเยี่ยมชม และชิมช็อกแล๊ตคุณภาพ

ส่งออกทั่วโลกจากโรงงานช็อกแล๊ต และเลือกซื้อช็อกแล๊ตคุณภาพเยี่ยมในราคาพิเศษสุดๆ จากนั้นนํา

ท่านเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองอาทิเช่นเครื่องยาจีนบักกุดแต๋ ขนมเปี๊ยะ กาแฟไวท์คอฟฟี่ ชาเต๊ะตาเระ 

และของฝากของที่ระลึก จากนั้นนําท่านสู่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี เลือกชมเละซื้อนาพิกา น้ําหอม แค

วนตั้ม เครื่องประดับต่างๆในราคาปลอดภาษี  
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

บ่าย  เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์สู่เมืองมะละกาเมืองที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก 

UNESCO (2ชม.)ถึงเมืองมะละกา มุ่งหน้าต่อเมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหน้าด่านที่สําคัญติดกับประเทศ

สิงคโปร์ นําท่านผ่านชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA จากนั้นนําท่านชมย่านที่อยู่ของชาวดัชท์ 

“ดัชท์สแควร์” ชมวิหารเซ็นปอล ย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้นนํา ท่านเดิน

ขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St.Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตา

นานเล่าว่าเม่ือหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ St Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปีเขาได้ฝังศพไว้ในมะ

ละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมา

ปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตําแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกันแต่ทาง

พระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหล

เหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี ผ่านไป จากนั้นเดิน

ลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด

(เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)อําลาเมืองมะละกา สู่ด่านยะโฮบาร์รู 
19.00น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  
...........  นําทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE ZON REGENCY HOTEL หรือเทียบเท่า 4* 
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วันที่สาม ยะโฮบาร์รู – สิงคโปร์ – MBS – Universal Studio 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนําท่านผ่านด่านผ่านเข้าประเทศสิงคโปร์ จากนั้นน าท่านเย่ียมชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์
ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ 

The Sands Sky Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าข้ึน 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท)เป็น

สถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือต้ังอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คน้ีถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาด

ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว้างขวางกว่า 12,400 ตร.ม. และจัดเป็นสวนลอยฟ้าที่มีความสูง200 ม. บน

สวนได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม มีต้นไม้ใหญ่ 250 ต้น และไม้ประดับอีก 650 ต้น มีร้านอาหารที่

หรูหรา รวมถึง The Sky on 57 และยังมี “มารีน่า เบย์ แซนด์ส คาสิโน” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่า

หรูหราฝั่งตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกมการพนันทุกรูปแบบ ซึ่งนักท่องเที่ยว

สามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 โต๊ะ มีตู้พนันหยอด

เหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายใน

ยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคารมากมาย สําหรับนักชอปปิ้งทั้งหลายสามารถเลือกซื้อสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้

มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry, Cartier   
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย  จากนั้น น าท่านเดินทางสู่โลกเหนือจินตน าการไปยังดินแดนมหาสนุกของ เกาะเซ็นโตซ่า 

อาณาจักรความบันเทิงระดับโลก  UNIVERSAL STUDIO ให้ท่านได้พบกับ การแสดงสุดตระการตา

และความสุข สนุกไม่รู้จบในที่เดียวที่ๆ คุณและครอบครัวจะได้พบและสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่  ที่โลก

ยังต้องตะลึง  เปิดฉากความสนุกกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ !! ที่แรกและที่เดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ กับเครื่องเล่น 24 ชนิดโดย 18ชนิด เป็นเครื่องเล่ นที่ออกแบบใหม่หรือดัดแปลงเพื่อที่นี่

โดยเฉพาะ!!!แบ่งออกเป็น 7 โซน ได้แก่ ที่สุด ของรถไฟเหาะรางคู่ทั้งหวาดเสียวและสูงที่สุดในโลก 

ด้วยระดับความสูง 42.5 เมตรโดยจําลองจากซีรี่ย์ชื่อดังแบทเทิลสตาร์ กาแล็กติกา ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือก

ได้ว่าจะเป็นฝ่ายมนุษย์ หรือฝ่ายวายร้ายไซลอน ก่อนลงมือฟาดฟันบนอากาศอย่างหวาดเสียวของแต่

ละฝ่าย  

โซนอียิปตโ์บราณพบกับเครื่องเล่นเขย่าขวัญที่มีความเร็วสูง   และความน่ากลัวของ เหล่าวิญญาณมัมม่ีจะ

คืบคลานในท่ามกลางความมืด  มาทําให้คุณขนลุกซู่! โดยไม่รู้ตัว  
 โซนเดอะ ลอส์ตเวิลด์ หรือดินแดนจุลสิคปาร์ค ที่พาย้อนอดีตกลับไปสู่ยุคดึกดําบรรพ์หากใครล่วงลํ้าเข้า

เขตหวงห้าม ไดโนเสาร์จะโผล่มาหาคุณทันที เท่าน้ันยังไม่พอ คุณยังได้พบกับการแสดงโชว์ผาดโผนเสี่ยง

ตายของเหล่าสตันท์ได้ที่ วอเตอร์เวิลด์ !! 
 โซนมาดากัสการ์ สนุกแบบชิว ชิว ด้วยการล่องเรือชมธรรมชาติ ไปพบกับ 4 นักแสดงนําจากภาพยนตร์

การ์ตูนเรื่องมาดากัสการ์ อาทิเช่น อเล็กซ์ ,มาร์ตี้,เมลแมนและกลอเลียที่คอยต้อนรับคุณเข้าสู่ป่าทึบแห่ง

น้ีโซนนิวยอร์ก สัมผัสเมืองจําลอง นิวยอร์กเมืองที่ใหญ่และเจริญที่สุดในอเมริกา และต่ืนตาไปกับ

บรรยากาศแห่งการสร้างภาพยนตร์การแสดงสเชี่ยลเอ็ฟเฟ็ ค ในการแสดงโชว์ชุดพิเศษไลท์ !คาเมร่า ! 
แอคชั่น!สรา้งโดย สตีเว่น สปีลเบิร์ก  
 โซนฮอลลีวู้ด พบกับโรงละครสไตล์บรอดเวย์และการต้อนรับจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จะมา ยืนปรากฏตัวบน

ท้องถนนแห่งน้ี  โซนฟาร์ ฟาร์ อเวย์  ครั้งแรกของโลก !!กับปราสาท  ฟาร์ ฟาร์ อเวย์พร้อมทั้งชม

ภาพยนตร์ 3มิติ เรื่องเชร็ค ซึ่งคุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน นอกจากที่น้ีเท่าน้ัน  นอกจากนี้ยังมีมุม ลด

ความหฤหรรษ์มาที่กิจกรรมเบาๆเอาใจนักกิน- ดื่ม-ช้อปกับร้านอาหาร บาร์ คลับที่รอเสิร์ฟอาหารและ

เครื่องด่ืมจากทั่วทุกมุมโลกรวมถึงร้านช้อปปิ้ง ร้านแบรนด์เนมและคอนเซ็ปต์สโตร์ บนเส้นทาง เฟสทีฟ
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วอล์ค  ถนนสายที่โดดเด่นที่สุดของรีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า เยี่ยมเยี่ยม ชมโรงแรมหรรูะดับ ชมโรงแรมหรรูะดับ 66  ดาว ดาว 

CCRROOCCKKFFOORRDD  TTOOWWEERR  ––อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอรแ์ซล อิสระในการเที่ยวชม อยู่ด้านนอกของยูนิเวอรแ์ซล เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่เพียงก้าวเข้าสู่บันไดเลื่ อนอน

แชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร์แชมเบอร ์ออฟ เทรดเชอร์   ก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประก็จะได้พบความงดงามแบบดิจิตอลพาโนรามาจากประ ติมากรรมละลานตาติมากรรมละลานตา   
พบกันกับเดอะซีเครด็ การเ์ดนท์สวนสาธารณะที่รายลอ้มไปด้วยกําแพงนํ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊พบกันกับเดอะซีเครด็ การเ์ดนท์สวนสาธารณะที่รายลอ้มไปด้วยกําแพงนํ้า ชมการแสดงของกลุ่มสาวป๊

อปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนําความมันสท์ี่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณอปแดนซ์ เดอะแมกซิม ดอลซึ่งจะนําความมันสท์ี่ผสมผสานเสน่ห์ของเซี้ยงไฮ้ และ ลาสเวกัส มาสู่คุณ ให้ให้

คุณได้เพลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์คุณได้เพลดิเพลนิกับการเยี่ยมชมคาสโินแห่งแรกของประเทศสงิคโปร์!!!!!!  
 ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นําท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร    
19.00น. รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร  

........... นําทุกท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก,SEACARE HOTEL, V-HOTEL หรือเทียบเท่า 4-5* 

วันที่สี่ สิงคโปร–์ช็อปปิ้ง- กรุงเทพฯ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
จากนั้นชมเมืองสิงคโปร์ ซึ่งล้อมรอบด้วยทําเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและ ศาลาว่าการเมือง ชมถนนอลิ

ซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่นํ้าสิงคโปร์ ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของ

ประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นคร่ึงสิงโต ครึ่งปลาน้ีหันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดย

มีฉากด้านหลังเป็นโรงละครเอสเพลนนาท ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมการสร้างคล้ายหนามทุเรียน 

จากนั้นนํานําท่านเดินทางสู่ ไชน่าทาวน์ เพื่อ นมัสการ พระเข้ียวแก้ว ในวัดซึ่งสร้างตามแบบสถาปัต

กรรมสมัยราชวงศ์ถัง ศิลปะแบบบุโรพุทโธ จากนั้นนําท่านแวะDUTY FREE SHOP  
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย จากนั้นให้ท่านได้ ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนํา  ณ ถนนชื่อดังที่สุดสายหน่ึงของ

โลก ORCHARD RD. อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA,ISETAN,TANG และอื่น ๆ อีกมากมาย 

ได้เวลาอันสมควรพบกันที่จุดนัดพบ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่สนามบินชางกี  
19.15น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินKLIA โดย สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH616 / MH976 

(แวะเปลี่ยนเครื่องท่ีสนามบิน KLIA ระหว่างเวลา 20.15-22.15) 
23.20น. เดินทางกลับถึงสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

        
 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการ

หรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 

 
อัตราค่าบริการ 

12-15 เมษายน 2557 
ค่าทัวร์

24,999.- 
พักเดี่ยว 

+6,900.- 
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ราคารวม 

- ตั๋วเคร่ืองบิน ไป-กลับ 
- ภาษีสนามบิน และประกันภัยสายการบิน 
- ค่าระวางสัมภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.  
- โรงแรมที่พัก 3 คืน 
- อาหาร 8 มื้อ 
- รถนําเที่ยวตลอดเส้นทาง 
- ค่ากระเช้า SKYWAY เก็นต้ิง  
- ค่าเข้าชมสถานที่เที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าเข้า Universal Studio รวมค่าเคร่ืองเล่นทุกชนิด  
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
- หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(ผู้ร่วมเดินทาง15ท่านขึ้นไป) 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

“กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ระเอียด เพื่อความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง” 

PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง 
เงื่อนไขการให้บริการ มัดจ าท่านละ5,000 บาทเพ่ือยืนยันการเดินทาง/ 

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน 

การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี้             
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป กรณีมีใบรับรองแพทย์หรือเหตุฉุกเฉินคืนมัดจําทั้งหมด 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 1,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15-29วัน  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 7,000 บาท 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง   8-14วัน  เก็บค่าใช้จ่าย 60% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกกอ่นการเดินทาง   04-07วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80%  ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   03วันหรือ> เก็บค่าใช้จ่าย 100%  ของราคาทัวร์ 
เพื่อหลีกเล่ียงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดข้ึนหากท่านเปล่ียนใจไม่ต้องการที่จะเดินทาง  
กรุณาเปล่ียนชื่อผู้เดินทางภายใน 3วัน/หลังจากแจ้งความประสงค์ที่จะยกเลิก 

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางโดยโลวคอสแอร์ไลน์ หรือกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต้องการันตีมัดจํา 
กับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  

และไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด ** 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เล่ือนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครั้ง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 6ท่าน 6ท่าน

ขึ้นไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้-คนขับเป็นไกด์ในตัว)**หากท่านมีผู้ร่วมเดินทาง 6ท่านขึ้นไปสามารถ

ราคาไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ 
- ภาษีบริการ 3% , Vat 7% (ถ้าต้องการ) 
- ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 40RM./ท่าน/4วัน 
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จองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้ทันที /ผู้ร่วมเดินทาง 11ท่าน ขึ้นไป(เป็นรถบัสมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึ้นไป(เป็นรถบัสมี

หัวหน้าทัวร์) ยกเว้นเทศกาลไม่สามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตัวได้  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นของอัตรา

แลกเปลีย่นเงิน, การปรับข้ึนของราคานํ้ามัน หรือการปรับข้ึนของภาษีสนามบิน 
 บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน  

ความล่าช้าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวัติ,ภัยธรรมชาต,ิการสูญหาย หรือเหตุสุดวิสัยที่อยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดังกล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หาก

ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งน้ีทางบริษัทฯจะจัดหา

สถานทีเ่ที่ยวอื่นที่ใกล้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและข้ึนอยู่กับเวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าแต่ยังคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการที่ดีเพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์มากที่สุดในสถานการณ์น้ันๆ   
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่

กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  
 บริษัทฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง 

 พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ให้คําสัญญาใดๆทั้งสิ้น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอํานาจใน

บริษัทฯกํากับเท่าน้ัน 
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชํารุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง ,โทรศัพท์มือถือ 

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
 
 


