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 พักทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 
 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน 
 ชมเมืองใหมปุตราจายาและมสัยิดสีชมพู 
 เทีย่วเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเลน Jonker Street 
 สัมผัสเสนหเมืองกัวลาลัมเปอร + ช็อปปง BUKIT BINTANG 
 ถายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรสัเมอเดกา  
 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเลนคาสิโน , เลนสวนสนกุ 
 

 
 
 
 
วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา – เก็นต้ิงไฮแลนด (-/L/D) 
06.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ช้ัน3 ประตู7 เคานเตอร8 สายการบิน MALINDO AIR โดยมี

เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 
09.05 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาลินโด แอร เที่ยวบินที่ OD525 
12.15 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย  
เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของ
หนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ
งดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรม
ตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย 
บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปน
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหง
เมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา 
ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่
ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางดานสถาปตยกรรมของมุสลมิทันสมยัที่สุดในโลก 
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สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน ใชเปนสถานที่ที่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแหงหนึ่ง ซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง 
จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน
ระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสราง
ดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 
ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands 
Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน Theme Park Hotel ทานจะไดสนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟา 
(SKY WAY) เปนเทคโนโลยีใหมลาสุดซึ่งสามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 
3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอันหนาวเย็น (โปรด
นําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” ***(อิสระอาหาร
เย็นเพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว)*** 
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  
***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิม่ 1,500 บาท 
เฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 
***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วันท่ีสอง ถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร ซิต้ีทัวร (B/L/D)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก 

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-
24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟา
กลบัสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถสูกรุง
กัวลาลัมเปอร นําทานแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที ่วัดถํ้าบา
ตู เปนศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางข้ึน
บันไดไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บาย นําทานชมพระราชวัง อิสตานาเนการา หรือพระราชวังแหงชาติ

แหงใหม สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง ต้ังอยูที่ถนน Jalan Duta มีพ้ืนที่ถึง 610 ไร ใหญกวา
พระราชวังเดิมเกือบ 9 เทา มีหลังคายอดโดม 22 โดม และแบง
พ้ืนที่ใชงานเปน 3 สวน คือ พ้ืนที่สวนพิธีการ พ้ืนที่สวนพระองค 
และพ้ืนที่สวนการบริหาร พระราชวังแหงใหมนี้สรางข้ึนต้ังแตป 
2550 โดยใชงบประมาณ 800 ลานริงกิต หรือกวา 8,000 ลานบาท เสร็จสมบูรณมีพิธีเชิญธงเปดใชเปนที่
ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองคแรกที่เสด็จเขาประทับ คือสมเด็จ
พระราชาธิบดีองคที่ 14 ตวนกูอับดุลฮาลิม ซึ่งเปนสุลตานแหงรัฐเคดาห โดยเปนสุลตานพระองคแรกที่
ไดทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระราชาธิบดี 2 คร้ัง คร้ังแรกทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่ 5 
ในระหวางป 2513-2518 และคร้ังที่สองเพ่ิงเขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554  
นําทานแวะชมโรงงานผลิตช็อคโกแลตขนาดใหญท่ีสุดในมาเลเซีย ชม ชิม ช็อป ช็อปโกแลต
หลากสายพันธ รวมถึงรถชาติแปลกๆ เชนรสพริก,รสทุเรียน ถือเปนสินคาข้ึนช่ือของมาเลเซียอยางหน่ึง 
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จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองมะละกา “นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมอืงหลวงแรก
และเปนจุดเร่ิมตนของประเทศมาเลเซีย ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรม 

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
อิสระเดินเลนไปตามถนนคนเดิน (Jonker Street) ซึ่งต้ังอยูบนถนน Jalan Hang Jebat ถนนสายน้ี
เปนแหลงสินคาเกาและของโบราณที่มีช่ือเสียงรูจักไปทัว่โลก แมวาคุณไมใชผูช่ืนชอบสินคาเกาโบราณ 
แตหามพลาดที่จะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแหงนี้ รานรวงตางๆ จะเร่ิมคึกคักต้ังแตชวงเย็น
และรานคาสวนใหญเปดใหบริการจนถึงเที่ยงคืน 
เขาสูท่ีพัก  Malacca Legacy // Swan Hotel หรือเทียบเทา 3* @ มะละกา 
 

วันท่ีสาม มะละกา – จตุรัสดัชท - ชมนครกัวลาลัมเปอร (B/L/-)    

เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
ตะวันตก  นําชมจัตุรัสดัชทสแควร จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา 154 ป ที่
ฮอลันดาเขายึดครองมะละกา ปจจบุันเปนสัญลกัษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชส
แควรตั้งอยูบนถนนลกัษมานา สองฟากถนนเปนอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา 200 ป 
มีเอกลักษณโดดเดนในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เปนยานที่มีสีสดสวยงามทั้งตัว
อาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเทาชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยูบนเนินเขาเซนต
ปอล สรางข้ึนในปพ.ศ. 2064 ปจจุบันเหลอืเพียงผนังส่ีดานไวเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรเพ่ือใหคน
รุนหลังไดเรียนรูเทานั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถแหงน้ีชื่อวา NosaSenhora แต
เปลี่ยนเปน St. Paul เมื่อชาวดัตชเขามาปกครอง ดานหนามีรูปปนนักบุญฟรานซิส เซเวียร (St. Francis 
Xavier) ผูมีช่ือเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผศาสนาที่มะละกาถึง 
4 คร้ังจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝงไวที่หนาโบสถแหงน้ีกอนจะนําสงตอไป
ยังประเทศอินเดีย ชมปอมปนโปรตุเกส  เอฟาโมซา ในยุคลาอาณานิคม เมือ่อดีต 400 ปมาแลว 
ถายรูปกับเรือสินคาโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใต
การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มากอน 

 จากนั้นนําคณะเดินทางสูเมืองยะโฮวบารรู ประตูสูสิงคโปร 
เท่ียง  นําทานบริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลมัเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร 

ซึ่งเปนเมืองที่ต้ังข้ึนที่บริเวณที่แมนํ้า 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนคร
กัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงาน
ดีบุก (Pewter) ที่มีช่ือเสียงของรัฐเซลังงอร ดีบุกเปนสินแรที่สรางความรุงเรืองใหประเทศมาเลเซีย  
และเปนแหลงแรดีบุกช้ันดีของโลก จากนั้นนําทานแวะชม มัสยดิอาเหมด็ เกาแกและสวยที่สุดใน
มาเลเซยี แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกคร้ังที่ 1 
และ 2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่
ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดลุ ซามัด ที่ปจจุบันเปน
สถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถงึวันที่มาเลเซยีได
ฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ 

 
......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  

16.00 น. นําทานลัดฟากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เที่ยวบินที ่OD522                 
17.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ พรอมความประทับใจ 
 
 

******************* 
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หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา 
หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

กรุปออกเดนิทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมหีวัหนาทัวร*** // ผูเดนิทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มหีัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมอีายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

 
อัตราคาบริการ 

 
Nov-16 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 
OD525 

0905-1215 
OD522  

1600-1710 

11-13 NOV 
2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

25-27 NOV 
2016 12,999.- -3,000.- 3,900.- 

Dec-16 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

03-05 DEC 
2016 13,999.- -3,000.- 3,900.- 

10-12 DEC 
2016 13,999.- -3,000.- 3,900.- 

16-18 DEC 
2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jan-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

1-3 JAN 2017 
เทศกาลปใหม 

Bus1 
13,999.- -8,000 5,900.- 

1-3 JAN 2017 
เทศกาลปใหม 

Bus2 
13,999.- -8,000 5,900.- 

6-8 JAN 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
13-15 JAN 

2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

20-22 JAN 
2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

28-30 JAN 
2017 

(วันตรุษจีน) 
12,999.- -8,000 5,900.- 

Feb-17 



     

สวอนทราเวล เชียงใหม DOT License No.21-00620  อาคารริมนํ้าแมนชั่น หองบี 108-9 ถ.คลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม   50200 

 โทรศัพท 053-218192 โทรสาร 053-218191 E-mail Swantravel@hotmail.com  www.takethaitour.com 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

3-5 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
11-13 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
17-19 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
24-26 FEB 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

Mar-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ

ทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

3-5 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
10-12 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
17-19 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
24-26 MAR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

31 MAR-2 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

Apr-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ

ทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

7-9 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
12-14 APR 2017 

วันสงกรานต 13,999.- -8,000 5,900.- 

13-15 APR 2017 
วันสงกรานต 14,999.- -8,000 5,900.- 

14-16 APR 2017 
วันสงกรานต 13,999.- -8,000 5,900.- 

15-17 APR 2017 
วันสงกรานต 13,999.- -8,000 5,900.- 

21-23 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 
22-24 APR 2017 12,999.- -8,000 5,900.- 

30 APR-1 MAY 2017 
วันแรงงาน 13,999.- -8,000 5,900.- 

May-17 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ

ทานละ จอยแลนด พักเด่ียว 

OD525 
0905-1215 

OD522  
1600-1710 

5-7 MAY 2017 
วันฉัตรมงคล 13,999.- -8,000 5,900.- 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  1,000 บาท  

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 2,000 บาท  
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ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                         ราคา 3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท ชวงเทศกาลมัดจําทานละ 10,000 บาท  

พรอมแฟกซหนาพาสปอรต / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
 
 

อัตรานีร้วม   
 คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–-กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 3 คืน  
 คานํ้าหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึน

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
อัตรานีไ้มรวม   
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถท่ีประเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน  
 คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ  
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่นํ้าหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมลูคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

เอกสารท่ีใชในการเดินทาง   
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันทีจ่ะออกเดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

เที่ยวไมรอทัวร ..... เดินทางไดทุกวัน 

เดินทาง 4-5 ทาน ราคา 21,800.-  
เดินทาง 6-7 ทาน ราคา 20,800.-  
เดินทาง 8-9 ทาน ราคา 20,400.-   
**ไมมีหัวหนาทัวร  คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดินทาง   10 ทาน ราคา 22,800.-  

**ไมมีหัวหนาทัวร  ไกดพูดไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

พักเด่ียวเพ่ิมทานละ 5,900.-   
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เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มกีารการันตีคามัดจํา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได) 

 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 
 

5. เน่ืองจากตั๋วเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

 

9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวรน้ีเปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณทีเ่กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม เชน การ

เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ 
 

 


