
 
 

 

ทัวร์มาเลเซีย : TOUR21040 

กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา่ มะละกา เก็นติง้ 3 วนั  2 คนื 

 (พกักวัลาลมัเปอร ์ 2 คนื)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ตะลยุ 4 เมอืงไฮไลทข์องมาเลเซยี 
พเิศษ !! น าทา่นชมิ เมนบูะกุด๊เต+๋บาบา๋ ยาหยา่ 

 

วนัทีห่นึง่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์– มะละกา - กวัลาลมัเปอร ์   
03.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้4 สนามบนิสวุรรณภมู ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก (*บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

06.00 น. คณะออกเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

09.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอรต์รวจเช็คสัมภาระเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่  เมอืงมะละกา   (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ  2 
ชัว่โมง)  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Nyonya  Restaurant  
อาหารจนีผสมมลาย ูหรอืทีค่นทีน่ ีเ่รยีกวา่ “บาบา๋ ยาหยา่” 

บา่ย พาทกุทา่นเทีย่วชมสถานทีส่ าคัญทางประวตัศิาสตร ์ของเมอืงมะละ

กา เมืองท่าส าคัญในอดีตที่มีการติดต่อคา้ขายหรือเป็นเมือง

เศรษฐกจิอกีทีห่นึง่ของมาเลเซยี ตอ่จากนัน้เราจะน าทา่นเดนิทางสู ่ 

Malacca  Straits Mosque  หรือถา้เขียนตามมาเลเซียจะเป็น 

Masjid Selat Melaka เป็นมัสยดิทีส่วยงามมาก ๆ ตัง้อยูก่ลางทะเล

สรา้งดว้ยหนิออ่น  มัสยดิทีถู่กสรา้งบนเกาะ Pulay ซึง่เป็นเกาะทีท่างรัฐบาลถมทีข่ ึน้มาใหเ้ป็นที่

พักและสถานทีท่อ่งเทีย่ว และเป็นจดุชมพระอาทติยต์กดนิทีส่วยทีส่ดุอกีนงึของเมอืงมะละกา 

ต่อจากนั้นพาท่านชมย่านบา้นเกา่แกส่มยั BABA NYONYA ชมดตัชส์แควร ์หรือจัตุรัส

แดง (Red Square) เนื่องจากทีน่ี่เคยเป็นศูนยก์ลางชมุชนดัตชใ์นสมัยทีเ่ขา้มาปก ครองมลาย ู

อาคารตา่ง ๆ ทีล่อ้มรอบจัตุรัสเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก ใจกลางจัตรัุสเป็นลานน ้าพุแบบ

อังกฤษทีส่รา้งถวายแดพ่ระราชนิวีคิตอเรยีในปี ค.ศ. 1904 รอบ ๆ ลานน ้าพคุอืหอนาฬกิา โบสถ์

ครสิต ์(Christ Church) ศลิปกรรมดัตชป์ระยุกต ์และอาคารสตดัธวิท ์(Stadhuys) เป็น

อาคารดัตชเ์ก่าแก่ที่สุดในมาเลเซยี ชมป้อม A’Famosa ปัจจุบันคงเหลอือยู่เพียงป้อมเดยีว 

ป้อมนี้ตัง้อยูท่ีเ่ชงิเขาเล็ก ๆ ซึง่บนยอดเขาเป็นทีต่ัง้ของโบสถเ์ซ็นตป์อล (St.Paul) ดา้นหนา้

โบสถม์รีปูป้ันของนักบญุ Francis Xavier    

เย็น เราเดนิทางสู่ ถนนคนเดนิ Jonker Street ซึง่เป็นถนนคนเดนิสายยาวๆที่มรีา้นอาหาร รา้น
ของฝากของที่ระลึกท่ามกลางอาคารสีสันสดใสสไตล์ชโินโปรตุกิส ให้ทุกท่านไดอ้สิระ
รบัประทานอาหารเย็น  (ตามอธัยาศยั)    
ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์   

ค า่ น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์– เก็นติ้งไฮแลนด์ - กวัลาลมัเปอร ์– รา้นช้อคโกแลต          
จาลนัอลอร ์ 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
07.00 น. น าท่านเดินทางชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur Garden City of 

Lights “กัวลาลัมเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย” ผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง  ตกึ
รฐัสภา  มสัยดิหนิออ่น หอคอยทีส่งู เป็นอันดับสีข่องโลก KL Tower ทีม่ ีความสงู 421 เมตร 
น าท่านชมพระราชวงัแห่งชาต ิ Istana Negara  พรอ้มทหารมา้และทหารราบประจ า 
พระองค ์น าท่านชมจตัุรสัเมอรเ์ดกา้ Dataran Merdeka สถานทีป่ระกาศอสิรภาพจากการ
เป็น   เมอืงขึน้ของอังกฤษ  เมือ่ถงึวนัชาตขิองประเทศมาเลเซยีจะมกีารจัดงานรืน่เรงิ ชาวมาเล
เชยีจะมาชมุชนเพื่อเฉลมิฉลองกัน โดยมเีสาธงที่สงู 100 เมตร  ซึง่ธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราช
อาณาจักรถูกชักลงเป็นครัง้สดุทา้ย ณ เวลาเทีย่งคนืของวันที ่ 31 สงิหาคม 1957 และแทนที่
ดว้ยธงชาตมิาเลเซีย  ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan 
Abdul Samad Building -จาก นั้นน าท่ านถ่ายภาพคู่กับ   ตึกแฝด หรือ  ต ึก ปิ โตรน ัส  
Petronas Twin Tower  ทีม่คีวามสงู 452 เมตร ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์  (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) ถงึสถานีกระเชา้ลอย
ฟ้า SKY WAY น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา ยอดเขาเก็นติง้ 
ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ์
อันหนาวเย็นสถานทีต่ากอากาศ  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (ตามอธัยาศยั) 
อสิระท่านบน Genting Highland สถานคาสโินระดับชาตทิี่ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่าง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่ง ๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี รเูล็ต ไฮโล 
บัคคาร่า ลูกเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ท่านสภุาพบุรุษ และสภุาพสตรี
ใสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)    
ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นลงจากเก็นติง้ เดนิทางสู ่กรงุกวัลาลมัเปอร ์  
ระหวา่งทางแวะเลอืกซือ้ช็อคโกแลต OTOP ใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้ช็อคโกแลตรสชาตแิปลก
ใหม ่หลากหลายมามายเป็นของฝากกลับบา้น 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น  ณ  ภตัตาคาร  เมนพูเิศษบะกุด๊เต!๋!! 

  น าท่านเที่ยวย่าน จาลนัอาลอร ์(Jalan Alor) ถนนสายอาหารยามกลางคนืที่คกึคักที่สุดใน
กัวลาลัมเปอร ์อยู่ในย่านบูกติบนิตัง ทีน่ี่มขีายทัง้อาหารทอ้งถิน่หลากหลายชนิด อาหารทะเล 
อาหารจนี ไปจนถงึอาหารไทย 

ค า่  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั ณ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่าม ถ า้บาต ู– ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง – Mitsui Outlet –ปตุราจายา่ 
สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดนิทางสูถ่ า้บาต ูใหท้่านไดแ้วะนมัสการ พระขันธกมุาร ซึง่เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์
ของศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูง
ประมาณ 43 เมตร 
พาทกุทา่นแวะชอ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้พืน้เมอืง 



 
 

ตอ่จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงใหมป่ตุราจายา Putra Jaya เมอืงศนูยก์ลางของหน่วยงาน 
ราชการและโครงการน าร่องทางดา้น ไอที ซึง่ไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื E-
Government นครที่มีความทันสมัยและกา้วหนา้อย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี ้
ศูนยก์ลางแห่งความดงึดูดใจ ไดแ้ก่ เปอรด์านาปุตรา Perdana Putra ตัง้อยู่ตรงจุดที่สูงที่สุด  
ซึง่สามารถมองลงมาเห็นบรเิวณดา้นล่างทั้งหมด  Perdana Putra complex ประกอบดว้ย
ส านักงานนายกรัฐมนตร ีเสร ีเพอดานา สถานที่พ านักประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตร ี มัสยดิปุ
ตรา Putra Mosque  มโีดมสชีมพู ก่อสรา้งดว้ยหนิแกรนติสกีุหลาบ ออกแบบง่ายๆ แต่หรูหรา 
ตกแต่งอยา่งสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปตุราเป็นเครือ่งประดับความ โดดเด่นดว้ย สะพานปุตรา 
งดงามตรงึตาดว้ยสถาปัตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่ 
จากนั้นอสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย มแีบ
รนดช์ัน้น ากวา่ 50 แบรนด ์    
เมือ่ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ส นามบนิกวัลาลมัเปอร ์

17.45น. ออกเดนิทางจากกรงุกวัลาลมัเปอร ์กลับกรงุเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

MH780 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชัว่โมง)  

18.55น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 

  เดนิทางถงึจดุหมายปลายทาง โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุ ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสม ข ึน้อยูก่บัสถานการณ์ทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
แตค่งรกัษามาตรฐานการบรกิารและผลประโยชนผ์ูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่  

(แตส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางไดต้ามเงือ่นไของสายการบนิ) 

ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ สว่นคา่ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใด  อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิเ์ร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ตามธรรมเนยีม (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ/ทา่น 

 



 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

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 
ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

3,500 บาท 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางไปและกลบั 

 

 

 เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิส าคญั! 

• เงือ่นไขการออกเดนิทาง 
ในแตล่ะเสน้ทางจะมกีารก าหนดผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่ของการออกเดนิทาง โดยในทวัรน์ี ้ก าหนดใหม้ผีูเ้ดนิทาง

ข ัน้ต า่ 15 ทา่น  หากมผีูเ้ดนิทางไมถ่งึทีก่ าหนด บรษิทั  ขอสงวนสทิธใินการเพิม่คา่ทวัร ์หรอื เลือ่นการเดนิทาง 

หรอื ยกเลกิการเดนิทาง หากทา่นมไีฟลทบ์นิภายในประเทศแตม่ไิดแ้จง้ใหเ้ราทราบลว่งหนา้กอ่นทางบรษิทั  

จะไมร่บีผดิชอบใด  ท ัง้ส ิน้ ดงัน ัน้กรุณาสอบถามยนืยนัการออกเดนิทางกอ่นจองไฟลทบ์นิภายในประเทศทุก

คร ัง้ 

• การออกต ัว๋โดยสายภายในประเทศ 
หากท่านมคีวามจ าเป็นจะตอ้งซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เพือ่บนิไปและกลบัจากกรุงเทพ  กรุณา

สอบถามเทีย่วบนิเพือ่ยนืยนักบัทางเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจองและขอแนะน าใหท้า่นซือ้ต ัว๋เครือ่งบนิประเภทที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้อนัเนือ่งมาจากหากเกดิความผดิพลาดจากทางสายการบนิ ไมว่า่จะเป็น

การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ การยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง 

ซึง่ สายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้พบวา่อยูเ่หนอืการความคมุของทางสายการบนิ หรอืจะเป็นเหตุผล

เชงิพาณิชย ์หรอืเป็นเหตผุลดา้นความปลอดภยั ดงัน ัน้เหตผุลเหลา่นี ้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษิทั  บรษิทั  

ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมร่บัผดิชอบและไมค่นืคา่ใชจ้า่ยใด  ท ัง้ส ิน้ อนึง่ บรษิทั  จะยนืยนักรุป๊ออกเดนิทางประมาณ 

7-10 วนักอ่นเดนิทาง หากไมม่ ัน่ใจกรณุาสอบถามพนกังานขายโดยตรง  

• หากกรุป๊คอนเฟิรม์แลว้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ 
หากกรุป๊คอมเฟิรม์เดนิทางแลว้น ัน้ ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทางได ้ไมว่า่จะเกดิเหตกุารณ์ใด  ตอ่

ทา่นก็ตาม อนัเนือ่งมาจาก การคอนเฟิรม์ของกรุป๊น ัน้ประกอบจากตวัเลขการจองการเดนิทางของทา่น หาก

ทา่นถอนตวัออก ท าใหก้รุ๊ปมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิขึน้ หรอือาจท าใหก้รุป๊ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ดงัน ัน้ ทาง

บรษิทั  ขอสงวนสทิธิม์อินุญาตใหเ้ลือ่นวนัเดนิทางใด  ไดท้ ัง้ส ิน้และเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดตามจ านวนเงนิของ

ราคาทวัร ์ 



 
 

• การช าระเงนิหมายถงึการยนืยนัจ านวนผูเ้ดนิทาง ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นได ้  
การช าระเงนิเขา้มาน ัน้ หมายถงึทา่นไดย้อมรบัขอ้เสนอและยนืยนัจ านวนตามทีท่า่นไดจ้องเขา้มา หากทา่น

ช าระเงนิเข้ามาแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจ านวนของผู ้เดนิทางได ้และหากมีความจ าเป็นจะต้อง

เปลีย่นแปลงท่านจะยนิยอมใหท้างบรษิทั  คดิคา่ใชจ้า่ยทีท่างบรษิทัเสยีหาย รวมถงึคา่เสยีเวลาในการขาย 

อยา่งนอ้ยทีส่ดุเทา่จ านวนเงนิมดัจ า ท ัง้นีท้ ัง้น ัน้ใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทั   

  อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั วเครือ่งบนิไป-กลับตามทีร่ะบ ุEconomy Class คา่ภาษีสนามบนิ คา่ภาษีน ้ามัน  
(ยกเวน้หากม ี การประกาศปรับขึน้จากทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิจากทา่นภายหลัง) และเนือ่งจาก
เป็นตั ว  กรุ๊ปไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางไป-กลับได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามเงือ่นของสายการบนิ 

 น ้าหนักกระเป๋า โหลดใตท้อ้งเครือ่งทา่นละ 30 กโิลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง 1 ใบ  
ไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศ ตามวนัทีร่ะบ ุ 
 โรงแรมทีพั่กตามทีร่ะบหุรอืเทยีบเทา่ (พัก 2-3 ทา่น/หอ้ง)  

อนึง่ เรือ่งของการยนืยันโรงแรมทีพ่ักนัน้ อาจยังไมย่นืยัน หากผูเ้ดนิทางมคีวามประสงคท์ีจ่ะทราบกรุณาตดิต่อ
พนักงานขายเพือ่สอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลีย่นแปลงได ้โดยจะใชโ้รงแรมระดับ เดยีวกนั ซึง่ทางบรษัิท
ฯ จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ประมาณ 1-3 วัน ซึง่จะสามารถตรวจสอบไดจ้ากใบนัดหมายการเดนิทาง แต่หากมกีาร
แกไ้ขจากใบเดนิทางอกีนัน้ขอใหท้า่นทราบวา่บรษัิทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดยีวกนัใหก้บัผูเ้ดนิทางแน่นอน 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
 คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ  
 คา่มัคคเุทศนห์รอืหัวหนา้ทัวรด์แูลตลอดเสน้ทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 
 คา่เบีย้ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่ว วงเงนิประกันทา่นละ 1,000,000 บาท   
(เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์  

 

  อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศัพท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี     
  คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีม่ไิดร้ะบใุนรายการ 
   คา่ธรรมเนยีมการยืน่ขอวซีา่ 

กรณ ีประเทศญีปุ่่ น ในกรณีมกีารประกาศยกเลกิการยกเวน้การขอวซีา่ส าหรับประชากรไทย  
(อันเนื่องจากทางรัฐบาลประเทศญีปุ่่ นไดป้ระกาศยกเวน้การยืน่ขอวซีา่เขา้ประเทศญีปุ่่ นใหก้ับพลเมอืง
ไทย โดยสามารถพ านักระยะสัน้ไดไ้มเ่กนิ 15 วัน หากตอ้งยืน่วซีา่ตามเดมิ มคีา่ใชจ้่ายในการยืน่ขอวซีา่ 
2,000 บาท/ทา่น ส าหรับการยืน่ขอ) 

   คา่น ้าหนักกระเป๋าทีเ่กนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนดใหห้รอืสมัภาระใหญก่วา่มาตรฐาน  
   คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบรษัิทฯ ไดอ้อกตั วเครือ่งบนิไปแลว้ 

  คา่ทปิคนขบัรถและมัคคเุทศนท์อ้งถิน่(ถา้ม)ี ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ  
(ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น 

  คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

 เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

- การช าระมัดจ าและช าระสว่นทีเ่หลอื 

  กรณุาส ารองทีน่ั่งและช าระมดัจ า จ านวน 5,000 บาท ตอ่ทา่น เพือ่ส ารองสทิธิใ์นการเดนิทาง 

และช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนออกเดนิทาง 30 วัน มเิช่นนั้น บรษัิทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลกิการ

เดนิทางโดยอัตโนมัตทิ่านจะโดนยดึมัดจ าโดยทีท่่านจะไมส่ามารถเรยีกรอ้งใดๆ คนืได ้อันเนื่องมาจาก

บรษัิทฯ จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารองจ่ายคา่ใชจ้า่ยในสว่นของทีพั่กและตั วเครือ่งบนิไปกอ่นหนา้นัน้แลว้ หาก

ท่านส ารองที่น่ังนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ เรยีกเก็บยอดเต็มจ านวนทันที หลังจากท าการจองแลว้ 

กรุณาเตรียมเอกสารส าหรับการเดนิทางใหพ้รอ้ม เช่น หนา้พาสปอร์ตเพื่อออกตั วหรือค าขอพิเศษ

เพิม่เตมิต่างๆ  ใหแ้ก่พนักงานขาย และหากท่านช าระเงนิเขา้มาไม่วา่จะบางสว่นหรอืทัง้หมด บรษัิทฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขทีร่ะบไุวทั้ง้หมดนีแ้ลว้ 

 

- จ านวนคนในการออกเดนิทาง 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรียกเก็บเงนิเพิ่มเตมิ ยกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากมีผู ้

เดนิทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน ซึง่ท าใหก้รุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้โดยบรษัิทฯ จะแจง้ท่านล่วงหนา้

อยา่งนอ้ย 7-10 วันกอ่นออกเดนิทาง และหากไมส่ามารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทฯ ยนิดทีีจ่ะคนืเงนิ

ทัง้หมดใหท้า่นหรอืจัดหาทัวรอ์ืน่ใหท้า่นหากทา่นตอ้งการ 

 

- การรับการดแูลเป็นพเิศษ 

กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ การใชว้ลีแชร ์กรณุาแจง้บรษิทั  
อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้บรษัิทฯ จะไมส่ามารถจัดการล่วงหนา้ได ้เนื่องจากการขอ
ใชว้ลีแชร์ในสนามบนินั้น ตอ้งมีขัน้ตอนในการขอล่วงหนา้ และบางสายการบนิอาจมีการเรียกเก็บ
ค่าใชจ้่ายทัง้ทางสนามบนิในไทยและในต่างประเทศ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถสอบถามกับเจา้หนา้ที่ได ้
โดยตรงก่อนท าการจองและหากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ เชน่ ผูท้ี่น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, 
ผูส้งูอายุและผูท้ีม่โีรคประจ าตัวหรอืไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้
ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 
- การถกูปฏเิสธในการเขา้หรอืออกประเทศ 

  ในกรณีที่กองการตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธมใิหท้่านเดนิทางเขา้หรอืออกประเทศ ไม่วา่จะเป็น

ประเทศไทยหรอืต่างประเทศก็ตาม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่จะกรณีใดๆ ก็ตาม 

ซึง่การตรวจคนเขา้เมอืงนั้นเป็นสทิธิข์องเจา้หนา้ที่ของรัฐของประเทศนั้นๆ และขอแจง้ใหผู้เ้ดนิทาง

ทราบวา่ทางบรษัิทฯและมัคคุเทศกห์รอืหัวหนา้ทัวร ์ไม่มสีทิธิท์ี่จะช่วยเหลอืใดๆ ทัง้ส ิน้ เพราะอ านาจ

การตัดสินใจเป็นของเจา้หนา้ที่ทางกองการตรวจคนเขา้เมืองโดยเด็ดขาด อนึ่ง ทางบริษัทฯ มี

จดุประสงคท์ีท่ าธรุกจิเพือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ ไมส่นับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้-ออกประเทศอยา่งผดิ

กฎหมาย และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายุเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืนและมหีนา้แสตมป์ไม่นอ้ยกวา่ 5 

หนา้กระดาษ 

- การงดเวน้การรว่มทรปิบางรายการ 

  หากผูด้นิทางงดเวน้การร่วมทรปิบางสถานทีใ่นรายการใด พรอ้มคณะผูเ้ดนิทางอืน่ ทา่นจะไม่

สามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารใดๆ ไดทั้ง้ส ิน้ บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นประสงคท์ีจ่ะสละสทิธิแ์ละไมร่ว่มเดนิทาง

พรอ้มคณะ 

 



 
 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางได ้เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ (แตท่า่นสามารถเปลีย่นชือ่ผู ้

เดนิทางไดต้ามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิกอ่นการเดนิทาง)  

 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิ

มกีารปรับขึน้กอ่นวนัเดนิทาง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตุ

ตา่งๆ 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การ

ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่

นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของ

ทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

 เมือ่ช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรทั์ง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับ
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

 รายการท่องเทีย่วนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากได ้
ส ารองโรงแรมทีพั่กในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะ
ปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

 การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพัก
ส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพั่ก ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้ 

 มัคคุเทศก ์หัวหนา้ทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้
แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลงนามและมปีระทับตราของบรษัิทฯ ก ากับ
เทา่นัน้ 

 ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ได ้เนื่องจากเป็นการจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่
ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี การเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูก
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค า
น าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่ว
หรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมัดจ าหรอืสง่ใหผ้ดิ 

 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิ่มขึน้ของ
นักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษัิท เช่น ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ 
เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 ผูเ้ดนิทางตอ้งยอมรับและรับทราบวา่ขนาดของโรงแรม แตล่ะเมอืง, ประเทศ นัน้แตกต่างกัน ซึง่
ทางบรษัิทฯ จะพยายามจัดหาใหเ้หมาะสมทีส่ดุ  

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เม่ือท่านได้ท าการจอง ทวัร์มาเลเซีย กบั ไทยฟลาย ทราเวล จ ากดั จากนั้น เจ้าหน้าทีจ่ะตดิต่อกลบั  

เพ่ือแจ้งรายละเอยีดการช าระเงนิโทร 02-7138992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ตลอดเวลาท าการค่ะ 
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