
 

มาเลเซยี - กวัลาลมัเปอร ์- เกน็ติง้ไฮแลนด ์– SKY AVENUE COMPLEX – ปตุราจายา่  

3 วนั 2 คนื เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

  เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว 

  เล่นคาสิโน เดินช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้ำบาตู BATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานท่ีเที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA 

FRIENDSHIP GARDEN  

 เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์  

 ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปป้ิงห้างสุดหรู KLCC SURIA 

 พักท่ีเก็นติ้ง 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน  



  ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน 

 แจกน้ำด่ืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ –  เกน็ติง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX      

08.00 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ

บิน  MALAYSIA AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและ

อำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

ไมร่วมคา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจ่ายทา่นละ 1,500 บาทชำระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ 

MH785 

RE-CHECK เอกสารสำหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 

1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง.  

2. International Covid19 Vaccination Certificate (Download จาก APP หมอพร้อม) 

3. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form ถา้ไดร้บัวคัซนี 

Fully Vaccinated จะไดเ้อกสาร Digital Traveller Card ใชเ้ขา้ประเทศไดเ้ลยครบั 

 

14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 

ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านเดินทางสู่เมืองในสาย

หมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 

1.30-2 ช.ม.) 



17.00 น. ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 

RM / ใบหา้มนำกระเปา๋ใบใหญข่ึน้กระเชา้ ดังนัน้ทา่นสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋า

ใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วยเพื่อเตรียมนำของ

ส่วนตวัทีจ่ะนำไปใชบ้นเกน็ติง้ 1 คืน)  นำทา่นนัง่ กระเชา้ลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง 

ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ

อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เก็นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน

บริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 

เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดย

ราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึง

ดำเนินการสร้างรีสอร์ท   

*** อสิระรบัประทานอาหารเยน็ทีเ่ก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก   โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING 

เทียบเท่า  3 * 

 

**ข้อมูลสำคัญ** 

1. โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 

ท่านในห้อง DBL หรือจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้ง เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง 

2. เก็นติ้งชว่งกลางวันอุณหภูมิอยู่ท่ีระหว่าง 20°C - 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ท่ีระหว่าง 

15°C - 20°C 

(หมายเหตุ: หากห้องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรม

เป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน) 

 

 



 

 

 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ี

ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ 

เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน 

ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปป้ิง เดินชม

ธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสี่ยงโชค นับเลขท่ีคาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK 

OUT 11.00 น. วันรุ่งขึ้น 

- First World Plaza เป็นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึง

เมืองหิมะท่ีเก็นติ้งรีสอร์ต 

- Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเท่ียวทุกช่วง

อายุ เปิดทุกวันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซ้ือบัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะ

อย่าง หรือซ้ือบัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่จำกัดได้ 

- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน้ำพุ ม้า

น่ังสำหรับพักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมท้ังมีสวนผีเสื้อซ่ึงเปิดให้บริการทุกวัน

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นช้อปป้ิงมอลล์ท่ีอยู่สูงที่สุดในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติ้ง

ไฮแลนด์ มีร้านค้าและร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับใน

ยามค่ำคืน ท่ีเรียกว่า Sky Symphony 



- Casino ของเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ท่ีเปิดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 

วนัทีส่อง    อสิระตามอธัยาศยับน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วดัถำ้บาต ู

กรงุกวัลาลมัเปอร ์  (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภู มิเฉล่ีย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอำลาสายหมอก  

11.00 น. น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนำท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน 

สวี สักการะรูปป้ันของพระอาจารย์ชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจ้าท่ืชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ย

นให้ความเคารพนับถือ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวท้ังชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็

นิยมมาทำบุญสักการะพระท่ีวัดแห่งน้ีอยู่เสมอ ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินท่ีมีระดับ

ความสูงเหนือน้ำทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน 

พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม 

และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันต่างๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา  

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 

นำท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปล่ียนอิริยาบถท่ีบริเวณ 

ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซ้ือหาของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ด

ลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกล่อมราวกับ

กาแฟสด นำท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถ้ำบาตู เป็นศาสน

สถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูป

ป้ันของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึง

เป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร      ภายนอกตึกเป็น



สถาปัตยกรรมตึกแฝดท่ีสง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ

กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  

นำทา่นชอ้ปปิง้สินค้าสุดหรูที่ห้าง ซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศูนย์การค้าท่ี

ครอบคลุมพื้นท่ี 1.5 ล้านตารางฟุต (140,000 ตร.ม.²) ตั้งในส่วนของฐานตึกเปโต

รนาสทาวเวอร์  

ภายในมีร้านค้า จำพวกร้านแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกับ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และ

โรงภาพยนตร์ 12 โรง ยังมีคอนเสิร์ตฮอลล์ อาร์ตแกเลอรี ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

ครอบคลุม 6 ชั้น ท่ีส่วนมากจะอยู่ใต้ตึกเปโตรนาสทาวเวอร์   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

โรงแรมทีพ่กั โรงแรม DAYS HOTEL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่าม   มสัยดิอาเหมด็ – พระราชวงัอสิตนันา่ – เมอรเ์ดกา้สแควร ์(B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งขึ้นท่ีบริเวณท่ีแม่น้ำ 2 สายตัด

กัน นำท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย นำท่านแวะ

ถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดี

ของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทาง

ราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอรเ์ดก้าสแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสท่ีรำลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้

ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำคณะแวะเลือกซ้ือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

จากน้ันนำท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่ง

อนาคต อันเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ

งดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่ง

ใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น

มัสยิดปุตรา มัสยดิสีชมพ ู(putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสี

กุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทำเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามย่ิงใหญ่

และสถานท่ีทำงานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้าน

สถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้

เป็นสถานท่ีท่ีสัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพาน

สวย ท่ีสุ ด แห่ งห น่ึ ง  ซ่ึ ง มี รู ป ร่ า งป ร ะห น่ึ ง ลู ก ศ ร  พุ่ งอ อ ก ไป จาก อ าค าร

กระทรวงการคลัง  



นำท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานท่ี

เที่ยวแห่งใหม่ๆ 

จากน้ันอิสระให้ท่านได้ช็อปป้ิงท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินค้าลดราคา

มากมาย 50-70 % แบรนด์ชั้นนำกว่า 50 แบรนด์ (หากมีเวลาเหลือ) 

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ 

 

เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน  

ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 

17.45 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบิน

ที่ MH780 

18.55 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

เมือ่เดนิทางถงึไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**สำหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่

ทารกอายุ

ตำ่กว่า 2 ป ี

พกัเดีย่ว 

วนัที ่01-03 กรกฎาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่08-10 กรกฎาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่15-17 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่22-24 กรกฎาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่28-30 กรกฎาคม 2565 (วนัหยดุ

ยาว) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่29-31 กรกฎาคม 2565 (วนัหยดุ

ยาว) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่05-07 สงิหาคม 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่12-14 สงิหาคม 2565 (วนัหยดุ

ยาว) 

9,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่19-21 สงิหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่26-28 สงิหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่02-04 กนัยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่09-11 กนัยายน 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่16-18 กนัยายน 2565  8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่23-25 กนัยายน 2565  7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่07-09 ตลุาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วนัที ่13-15 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุ

เทศกาล) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่14-16 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุ

เทศกาล) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่21-23 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุ

เทศกาล) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วนัที ่22-24 ตลุาคม 2565 (วนัหยดุ

เทศกาล) 

9,999. - 3,900. - 2,900. - 



 

ราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเดก็ 

จอยแลนดห์กัคา่ตัว๋ออก 3,000.- บาท 

เงือ่นไขการจอง มดัจำทา่นละ 5,000 บาท 

*** เมือ่ชำระคา่มดัจำแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่สำเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง*** 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์น

การปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีำ้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฏการ

เขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 

อตัรานีร้วม   

❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์ 

❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ 

รวมน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. 

❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ  

❖ ค่าท่ีพัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน  

❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้  

❖ ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะ

เหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินใน

การเบิก) 

❖ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   

 

อตัรานีไ้มร่วม   

❖ คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจา่ยทา่นละ 1,500 บาทชำระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ไมร่วมคา่

ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

❖ ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง 

VACCINE PASSPORT 

❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

วนัที ่28-30 ตลุาคม 2565  8,999. - 3,900. - 2,900. - 



❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก

เดินทาง 

 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ตัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณจีอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้

เนือ่งจากคา่บรกิารทีต่า่งประเทศเปน็แบบเหมาจา่ย 

 

1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า

ประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้

ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ปน็แบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณ ี

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

หมายเหต ุ

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน 

❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม 

พรบ. ธุรกิจนำเท่ียว หักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า 

❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักท่ีลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทาง

โรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทาง

บริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น 



Request สำหรับเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 

Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตาม

เงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจำเป็น

สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ี

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัย

ธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์

การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่

เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมา

จ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม : https://bit.ly/3ixUHal 

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติมติม : https://bit.ly/2YkcFWd

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


