
  

 

 

 

 
 

กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา่ มะละกา เก็นติ�ง 3 วนั  2 คนื 
 (พกักวัลาลมัเปอร ์ 2 คนื)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

ตะลยุ 4 เมอืงไฮไลทข์องมาเลเซยี 
พเิศษ !! นําทา่นชมิ เมนบูะกุด๊เต+๋บาบา๋ ยาหยา่ 

 
วนัที2หนึ2ง สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์– มะละกา - กวัลาลมัเปอร ์   
03.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั�น4 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ
และอํานวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครื2องดื2มบนเครื2อง) 

06.00 น. คณะออกเดนิทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์
เที�ยวบนิที� MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชั�วโมง) 

09.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอรต์รวจเช็คสัมภาระเป็นที�เรยีบรอ้ย ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง จากนั5นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  2 ชั�วโมง)  

เที2ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nyonya  Restaurant  
อาหารจนีผสมมลาย ูหรอืที2คนที2นี2เรยีกวา่ “บาบา๋ ยาหยา่” 

บา่ย พาทกุทา่นเที�ยวชมสถานที�สําคญัทางประวตัศิาสตร ์ของเมอืงมะละ
กา เมืองท่าสําคัญในอดีตที�มีการติดต่อคา้ขายหรือเป็นเมือง
เศรษฐกจิอกีที�หนึ�งของมาเลเซยี ตอ่จากนั5นเราจะนําทา่นเดนิทางสู ่ 
Malacca  Straits Mosque  หรือถา้เขียนตามมาเลเซียจะเป็น 
Masjid Selat Melaka เป็นมัสยดิที�สวยงามมาก ๆ ตั 5งอยูก่ลางทะเล
สรา้งดว้ยหนิออ่น  มัสยดิที�ถกูสรา้งบนเกาะ Pulay ซึ�งเป็นเกาะที�ทางรัฐบาลถมที�ขึ5นมาใหเ้ป็นที�พัก
และสถานที�ทอ่งเที�ยว และเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิที�สวยที�สดุอกีนงึของเมอืงมะละกา 
ต่อจากนั5นพาทา่นชมยา่นบา้นเกา่แกส่มยั BABA NYONYA ชมดตัชส์แควร ์หรือจัตุรัสแดง 
(Red Square) เนื�องจากที�นี�เคยเป็นศูนยก์ลางชมุชนดัตชใ์นสมัยที�เขา้มาปก ครองมลายู อาคาร
ตา่ง ๆ ที�ลอ้มรอบจัตรัุสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตรัุสเป็นลานนํ5าพุแบบอังกฤษที�
สรา้งถวายแด่พระราชนิีวคิตอเรียในปี ค.ศ. 1904 รอบ ๆ ลานนํ5าพุคือหอนาฬกิา โบสถค์รสิต ์
(Christ Church) ศลิปกรรมดัตชป์ระยุกต ์และอาคารสตดัธวิท ์(Stadhuys) เป็นอาคารดัตช์
เก่าแก่ที�สุดในมาเลเซยี ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลอือยู่เพียงป้อมเดยีว ป้อมนี5ตั 5งอยู่ที�
เชงิเขาเล็ก ๆ ซึ�งบนยอดเขาเป็นที�ตั 5งของโบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul) ดา้นหนา้โบสถม์รีปูปั5นของ
นักบญุ Francis Xavier    

เย็น เราเดนิทางสู ่ถนนคนเดนิ Jonker Street ซึ�งเป็นถนนคนเดนิสายยาวๆที�มรีา้นอาหาร รา้นของ
ฝากของที�ระลกึท่ามกลางอาคารสสีันสดใสสไตลช์โินโปรตุกสิ ใหทุ้กทา่นไดอ้สิระรบัประทาน
อาหารเย็น  (ตามอธัยาศยั)    
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์   

คํ2า นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี2พกั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
วนัที2สอง กวัลาลมัเปอร ์– เก็นติ�งไฮแลนด ์- กวัลาลมัเปอร ์– รา้นชอ้คโกแลต          จา

ลนัอลอร ์  
06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. นําทา่นเดนิทางชมเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี Kuala Lumpur Garden City of Lights 

“กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย” ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง  ตกึรฐัสภา  
มสัยดิหนิออ่น หอคอยที�สงู เป็นอนัดับสี�ของโลก KL Tower ที�ม ีความสงู 421 เมตร นําทา่นชม
พระราชวงัแหง่ชาต ิ Istana Negara  พรอ้มทหารมา้และทหารราบประจํา พระองค ์นําทา่นชม
จตัุรสัเมอรเ์ดกา้ Dataran Merdeka สถานที�ประกาศอสิรภาพจากการเป็น   เมืองขึ5นของ
อังกฤษ  เมื�อถงึวันชาตขิองประเทศมาเลเซยีจะมกีารจัดงานรื�นเรงิ ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพื�อ
เฉลมิฉลองกัน โดยมเีสาธงที�สงู 100 เมตร  ซึ�งธงยูเนี�ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชกัลงเป็น
ครั 5งสดุทา้ย ณ เวลาเที�ยงคนืของวันที�  31 สงิหาคม 1957 และแทนที�ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี  ความ
งดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอบัดลุซาหมดั Sultan Abdul Samad Building -จากนั5นนํา
ท่านถ่ายภาพคู่กับ  ตกึแฝด หรอื ตกึปิโตรนสั  Petronas Twin Tower  ที�มีความสูง 452 
เมตร ไวเ้ป็นที�ระลกึ 

10.00 น. นําทา่นเดนิทางสู ่เก็นติ�งไฮแลนด ์  (โปรดนําเสื�อหนาวตดิตวัไปดว้ย) ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า 
SKY WAY นําท่านนั�ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึ5นสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา ยอดเขาเก็นติ5ง 
ระยะทาง 3.4 กม. ซึ�งยาวที�สดุในเอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิiอัน
หนาวเย็นสถานที�ตากอากาศ  

เที2ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
อสิระทา่นบน Genting Highland สถานคาสโินระดบัชาตทิี�ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้ง
ตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสี�ยงโชคตา่ง ๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า 
ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับทา่นที�ตอ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบรุุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ 
เด็กอายตํุ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)    
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นลงจากเก็นติ5ง เดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์  
ระหวา่งทางแวะเลอืกซื5อช็อคโกแลต OTOP ใหท้กุทา่นไดเ้ลอืกซื5อชอ็คโกแลตรสชาตแิปลกใหม ่
หลากหลายมามายเป็นของฝากกลบับา้น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ  ภตัตาคาร  เมนพูเิศษบะกุด๊เต!๋!! 
  นําท่านเที�ยวย่าน จาลนัอาลอร ์(Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที�คกึคักที�สุดใน

กัวลาลัมเปอร์ อยู่ในย่านบูกติบนิตัง ที�นี�มีขายทั 5งอาหารทอ้งถิ�นหลากหลายชนิด อาหารทะเล 
อาหารจนี ไปจนถงึอาหารไทย 

คํ2า  นําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ี2พกั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
วนัที2สาม ถํ �าบาต ู– ชอ้ปปิ� งสนิคา้พื�นเมอืง – Mitsui Outlet –ปตุราจายา่ 

สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์  
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูถ่ํ �าบาต ูใหท้า่นไดแ้วะนมัสการ พระขันธกมุาร ซึ�งเป็นศาสนสถานที�ศักดิiสทิธิiของ
ศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึ5นบันไดไปยังถํ5า ขา้งบนมรีูปปั5นของพระขันธก์มุารสงูประมาณ 43 
เมตร 
พาทกุทา่นแวะชอ้ปปิ5งเลอืกซื5อสนิคา้พื5นเมอืง 
ต่อจากนั5นนําท่านเดนิทางสู่เมอืงใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมอืงศูนยก์ลางของหน่วยงาน 
ราชการและโครงการนําร่องทางดา้น ไอที ซึ�งไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนิกส์ หรือ E-
Government นครที�มีความทันสมัยและกา้วหนา้อย่างสมบูรณ์ที�สุดภายในศตวรรษที� 21 นี5 
ศนูยก์ลางแห่งความดงึดูดใจ ไดแ้ก ่เปอรด์านาปตุรา Perdana Putra ตั 5งอยูต่รงจุดที�สงูที�สดุ  ซึ�ง
สามารถมองลงมาเห็นบรเิวณดา้นล่างทั 5งหมด  Perdana Putra complex ประกอบดว้ยสํานักงาน
นายกรัฐมนตรี เสรี เพอดานา สถานที�พํานักประจําตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  มัสยดิปุตรา Putra 
Mosque  มโีดมสชีมพู ก่อสรา้งดว้ยหนิแกรนิตสกีุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา ตกแต่งอย่าง
สวยงามโดยใชท้ะเลสาบปตุราเป็นเครื�องประดบัความ โดดเดน่ดว้ย สะพานปตุรา งดงามตรงึตาดว้ย
สถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ�ง 
จากนั5นอสิระใหท้า่นไดช้็อปปิ5งที�หา้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย มแีบรนด์
ชั 5นนํากวา่ 50 แบรนด ์    
เมื2อไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่ส นามบนิกวัลาลมัเปอร ์

17.45น. ออกเดนิทางจากกรุงกวัลาลมัเปอร ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 
MH780 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชั�วโมง)  

18.55น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 
  เดนิทางถงึจดุหมายปลายทาง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุ ขอสงวนสทิธิzเปลี2ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ขึ�นอยูก่บัสถานการณ์ที2เกดิขึ�นจรงิ 
แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื2องจากเป็นราคาโปรโมช ั2น  
(แตส่ามารถเปลี2ยนผูเ้ดนิทางไดต้ามเงื2อนไของสายการบนิ) 

ชําระที2สนามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดี2ยว 
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 
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 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ2นตามธรรมเนยีมชําระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ)  2 ปี ยกเวน้ให(้ 

ทา่นละ1 ,500 บาททรปิ//ทา่น 
 



  

 

 

 

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 
อายตุํ2ากวา่ 2ปี 

3,500 บาท 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนื2องจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 

 

 

 เง ื2อนไขพเิศษเพิ2มเตมิสําคญั! 

• เง ื2อนไขการออกเดนิทาง 

ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารกําหนดผูเ้ดนิทางข ั�นตํ2าของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ ี� กําหนดใหม้ผีูเ้ดนิทางข ั�น
ตํ2า 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึที2กําหนด บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเพิ2มคา่ทวัร ์หรอื เลื2อนการเดนิทาง หรอื 
ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทัฯ จะไมร่บี
ผดิชอบใดๆ ท ั�งส ิ�น ดงัน ั�นกรณุาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทกุคร ั�ง 

• การออกต ั�วโดยสายภายในประเทศ 

หากทา่นมคีวามจําเป็นจะตอ้งซื�อต ั�วเครื2องบนิภายในประเทศ เพื2อบนิไปและกลบัจากกรงุเทพฯ กรณุาสอบถาม
เที2ยวบนิเพื2อยนืยนักบัทางเจา้หนา้ที2กอ่นทําการจองและขอแนะนําใหท้า่นซื�อต ั�วเครื2องบนิประเภทที2สามารถเลื2อน
วนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนื2องมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็นการยกเลกิเที2ยวบนิ 
การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเที2ยวบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลี2ยนแปลง ซึ2ง สายการบนิพจิารณา
สถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตุผล
ดา้นความปลอดภยั ดงัน ั�นเหตผุลเหลา่นี� อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzท ี2จะไมร่บัผดิชอบ
และไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั�งส ิ�น อนึ2ง บรษิทัฯ จะยนืยนักรุ๊ปออกเดนิทางประมาณ 7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไม่
ม ั2นใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลื2อนการเดนิทางได ้ 

หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ั�น ทา่นจะไมส่ามารถเลื2อนการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใดๆ ตอ่ทา่น
ก็ตาม อนัเนื2องมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ั�นประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หากทา่นถอน
ตวัออก ทําใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิ2มเตมิขึ�น หรอือาจทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ั�น ทางบรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิzมอินญุาตใหเ้ลื2อนวนัเดนิทางใดๆ ไดท้ ั�งส ิ�นและเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดตามจํานวนเงนิของราคาทวัร ์ 

• การชําระเงนิหมายถงึการยนืยนัจํานวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลี2ยนได ้  



  

 

 

 

การชําระเงนิเขา้มาน ั�น หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจํานวนตามที2ทา่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น
ชําระเงนิเขา้มาแลว้จะไมส่ามารถเปลี2ยนแปลงจํานวนของผูเ้ดนิทางได ้และหากมคีวามจําเป็นจะตอ้งเปลี2ยนแปลง
ทา่นจะยนิยอมใหท้างบรษิทัฯ คดิคา่ใชจ้า่ยที2ทางบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย อยา่งนอ้ยที2สุดเทา่
จํานวนเงนิมดัจํา ท ั�งนี�ท ั�งน ั�นใหเ้ป็นไปตามเงื2อนไขของบรษิทัฯ  

  อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตัqวเครื�องบนิไป-กลบัตามที�ระบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีนํ5ามนั  

(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึ5นจากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิ�มเตมิจากทา่นภายหลัง) และเนื�องจากเป็น
ตัqว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลื�อนวันเดนิทางไป-กลับได ้ทั 5งนี5เป็นไปตามเงื�อนของสายการบนิ 

 นํ5าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครื�องทา่นละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึ5นเครื�อง 1 ใบ  

ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 
 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัที�ระบ ุ 

 โรงแรมที�พักตามที�ระบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึ�ง เรื�องของการยืนยันโรงแรมที�พักนั5น อาจยังไม่ยืนยัน หากผูเ้ดนิทางมีความประสงคท์ี�จะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพื�อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี�ยนแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึ�งทางบรษัิท 
 
 
 
 
ฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึ�งจะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีาร
แกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนั5นขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการที�ระบ ุ   

 คา่อาหาร ตามรายการที�ระบ ุ  

 คา่มคัคเุทศนห์รอืหวัหนา้ทวัรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

 คา่เบี5ยประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเที�ยว วงเงนิประกนัทา่นละ 1,000,000 บาท   

(เงื�อนไขตามกรรมธรรม)์  
 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครื�องดื�ม คา่ซกัรดี     

  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ที�มไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยื�นขอวซีา่ 

กรณี ประเทศญี�ปุ่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่สําหรับประชากรไทย  
(อนัเนื�องจากทางรัฐบาลประเทศญี�ปุ่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยื�นขอวซีา่เขา้ประเทศญี�ปุ่ นใหก้บัพลเมอืงไทย 
โดยสามารถพํานักระยะสั 5นไดไ้มเ่กนิ 15 วัน หากตอ้งยื�นวซีา่ตามเดมิ มคีา่ใชจ้่ายในการยื�นขอวซีา่ 2,000 
บาท/ทา่น สําหรับการยื�นขอ) 

   คา่นํ5าหนักกระเป๋าที�เกนิกวา่ที�สายการบนิกําหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  



  

 

 

 

   คา่ภาษีนํ5ามนั ที�สายการบนิเรยีกเก็บเพิ�ม ภายหลงัจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตัqวเครื�องบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถและมคัคเุทศนท์อ้งถิ�น(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  

(ชาํระที�สนามบนิในวนัเชค็อนิ) คา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 
  คา่ภาษมีลูคา่เพิ2ม 7% และภาษหีกั ณ ที2จา่ย 3% 

 

  เง ื2อนไขการใหบ้รกิาร 

 เง ื2อนไขการสํารองที2น ั2ง 

- การชาํระมดัจําและชาํระสว่นที�เหลอื 

  กรุณาสํารองที�นั�งและชําระมดัจํา จํานวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพื�อสํารองสทิธิiในการเดนิทาง 
และชําระสว่นที�เหลอืทั 5งหมดกอ่นออกเดนิทาง 30 วัน มเิชน่นั5น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่น ยกเลกิการเดนิทาง
โดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจําโดยที�ท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื�องมาจากบรษัิทฯ 
จําเป็นที�จะตอ้งสํารองจา่ยคา่ใชจ้า่ยในสว่นของที�พักและตัqวเครื�องบนิไปกอ่นหนา้นั5นแลว้ หากทา่นสํารองที�
นั�งนอ้ยกว่า 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรียกเก็บยอดเต็มจํานวนทันที หลังจากทําการจองแลว้ กรุณาเตรียม
เอกสารสําหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เชน่ หนา้พาสปอรต์เพื�อออกตัqวหรอืคําขอพเิศษเพิ�มเตมิตา่งๆ  ใหแ้ก่
พนักงานขาย และหากท่านชําระเงนิเขา้มาไม่ว่าจะบางสว่นหรอืทั 5งหมด บรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับ
เงื�อนไขที�ระบไุวท้ั 5งหมดนี5แลว้ 
 
- จํานวนคนในการออกเดนิทาง 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิiในการเรยีกเก็บเงนิเพิ�มเตมิ ยกเลกิหรอืเลื�อนการเดนิทางหากมผีูเ้ดนิทาง
นอ้ยกวา่ 15 ทา่น ซึ�งทําใหก้รุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ทา่นลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7-10 

วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีี�จะคนืเงนิทั 5งหมดใหท้า่นหรอื
จัดหาทวัรอ์ื�นใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 
 
 
 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรุณาแจง้บรษิทัฯ 
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั5นบรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการลว่งหนา้ได ้เนื�องจากการขอใช ้
วลีแชรใ์นสนามบนินั5น ตอ้งมขีั 5นตอนในการขอลว่งหนา้ และบางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทั 5ง
ทางสนามบนิในไทยและในตา่งประเทศ ซึ�งผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกบัเจา้หนา้ที�ไดโ้ดยตรงกอ่นทําการ
จองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ี�นั�งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุและผูท้ี�มโีรค
ประจําตัวหรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที�ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั�วโมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งให ้
การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะ
ทวัรท์ั 5งหมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที�กองการตรวจคนเขา้เมืองปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าจะเป็น



  

 

 

 

ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่จะกรณีใดๆ ก็ตาม ซึ�ง
การตรวจคนเขา้เมอืงนั5นเป็นสทิธิiของเจา้หนา้ที�ของรัฐของประเทศนั5นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบว่า
ทางบรษัิทฯและมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไมม่สีทิธิiที�จะชว่ยเหลอืใดๆ ทั 5งสิ5น เพราะอํานาจการตัดสนิใจ
เป็นของเจา้หนา้ที�ทางกองการตรวจคนเขา้เมอืงโดยเด็ดขาด อนึ�ง ทางบรษัิทฯ มจีดุประสงคท์ี�ทําธรุกจิเพื�อ
การทอ่งเที�ยวเทา่นั5น ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิกฎหมาย และหนังสอืเดนิทาง
จะตอ้งมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไมน่อ้ยกวา่ 5 หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 
  หากผูด้นิทางงดเวน้การรว่มทรปิบางสถานที�ในรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอื�น ทา่นจะไม่
สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดท้ั 5งสิ5น บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ี�จะสละสทิธิiและไมร่ว่มเดนิทาง
พรอ้มคณะ 

 

    เง ื2อนไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น (แตท่า่นสามารถเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได ้
ตามเงื�อนไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ื2อนไขพเิศษเพิ2มเตมิ  
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการเรยีกเก็บคา่ภาษีนํ5ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมี

การปรับขึ5นกอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนําสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยู่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั 5งสิ5น หากเกดิสิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของ 

 

 

 ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที�ยวเอง  
 เมื�อชําระเงนิมัดจําหรือค่าทัวร์ทั 5งหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับ

เงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั 5งหมด  

 รายการท่องเที�ยวนี5เป็นเพียงขอ้เสนอที�ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครั 5งหนึ�ง หลังจากได ้
สํารองโรงแรมที�พักในต่างประเทศเรียบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คียงกัน ซึ�งอาจจะ
ปรับเปลี�ยนตามที�ระบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสําหรับ
ผูส้บูบหุรี� / ปลอดบหุรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั 5งนี5ข ึ5นอยูก่ับ
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 



  

 

 

 

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั 5งสิ5นแทนผู ้
จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจลงนามและมปีระทบัตราของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นั5น 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้เนื�องจากเป็นการจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ใน
กรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทาง
ผดิกฎหมาย การหลบหน ีการเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิiไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชื�อ นามสกุล คํา
นําหนา้ชื�อ เลขที�หนังสอืเดนิทาง และอื�นๆ เพื�อใชใ้นการจองตัqวเครื�องบนิ ในกรณีที�นักทอ่งเที�ยวหรอื
เอเจนซี�มไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้บัทางบรษัิทพรอ้มการชาํระเงนิมดัจําหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิiไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที�เพิ�มขึ5นของ
นักท่องเที�ยวที�มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน 
การปฏวิตั ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอื�น เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นั5นแตกตา่งกนั ซึ�งทาง
บรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมที�สดุ  

 

 

 

 


