
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREAT29 TOUR CO., LTD.  T.A.T. LICENSE 11/08857 

8 Soi Tiwanon 18 Yeak 3/8, Tiwanon, Taladkwan, Muang, Nonthaburi 11000 

 Tel : 02-1012650  Fax : 02-101-2650 Hotline : 083-004-7829, 061-989-6162 

 E-mail: salesmanager@great29tour.com      admin@great29tour.com 

 
       

Malaysia 
มาเลเซีย สบาย...สบาย 

โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) 

3 วัน 2 คืน 

1. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

2. ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย 

3. ชมถ้้าบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานท่ีศักดิส์ิทธ์ิของศาสนาฮินดู 

4. ชมยอดเขาเก็นต้ิงสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ 

5. ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก  ชมโรงงานช็อคโกแลต 

 



 

รายละเอียดการเดินทาง 
วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก 

1 
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตตราจายา 

– มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว – พระราชวังอิสตาน่า 

มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด 
✈ ✈ �  

Ancasa Hotel Kuala Lumpur 
ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

2 ถ ้าบาตู – เก็นติ ง – ห้าง First World Plaza �  X X 
Ancasa Hotel Kuala Lumpur 

ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

3 
กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส - ช็อปป้ิงท่ี 

Mitsui Outlet Park KLIA - กรุงเทพ �  �  ✈  

หมายเหตุ : ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 600 บาท/ทริป 
**ส่วนหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในการให้บริการ** 

  

เครื่องแอร์บัส A319 
ที่น่ังแบบ 3-3 

เสริฟ์อาหารร้อน 
ทั้งขาไป-ขากลับ 

น้้าหนักสัมภาระ 
ขาไป - ขากลับ 30 กก. 

  

 

 
 

วันแรก 
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว – 
พระราชวังอิสตาน่า มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด 
04.00 น. คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 

มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวก 

05.55 น. น้าท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH797 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
09.05 น. เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ น้าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาท่ีประเทศมาเลเซียเร็ว

กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังจากนั นน้าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมี
ความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ีให้ความส้าคัญ กับส่ิงแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ

ยังเป็นท่ีตั งของหน่วยงานราชการ รวมถึงท้าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแห่ง
ใหม่ของมาเลเซีย น้าท่านชม จัตุรัสปุตรา น้าท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสี

กุหลาบ ตั งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 น้าท่านชม วัดเทียนโฮ่ว วัดจีนท่ีสวยงามแห่งหนึ่ง น้าท่านสักการะขอพร

องค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็นสิริมงคล วัดจีนแห่งนี สร้างด้วยเงินทุนของ

ชาวจีนในมาเลเซีย โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเงินในการสร้าง ภายในประดับ
ด้วยโคมไฟจีนสีแดงเป็นจ้านวนมาก ดูแล้วสวยงามแปลกตา ในวิหารยังมี

เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่โดดเด่นอีกด้วย หลังจากนั นน้าท่านผ่านชมและ
ถ่ายรูป บริเวณด้านหน้าของ พระราชวังอิสตาน่า ไนการ่า (Istana 

Negara Palace) พระราชวังแห่งชาติ ซึ่งเป็นสถานท่ีประทับของ
สมเด็จพระราชาธิบดี พระราชวังแห่งนี จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อม

กับทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง 

จากนั นน้าท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า (ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ
เอกราช Independence Square หลังจากท่ีอังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานขนาดใหญ่คล้าย

สนามหลวงเมืองไทย และชมเสาธงขนาดใหญ่ UnionJack ท่ีสูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆ นี ยังมีสถาปัตยกรรม
อังกฤษ อาทิเช่น ตึก อาคาร หอนาฬิกา ทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเซียจะมาเฉลิมฉลองกัน หลังจากนั นน้า

ท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อร้าลึก

ถึงเหตุการณ์การสู้รบในสงครามโลกครั งท่ี 1 และ 2 จากนั นน้าท่านผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็น



 

สถานท่ีทางราชการ ตั งอยู่ตรงข้ามกับ จัตุรัสเมอร์เดก้า ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีร้าลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจาก

ประเทศในเครือจักรภพ 

  ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 

ท่ีพัก Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สอง 
ถ้้าบาตู – เก็นต้ิง – ห้าง First World Plaza – กัวลาลัมเปอร์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั นน้าท่านเดินทางไปยัง ถ้้าบาตู (Batu Cave) ให้ท่านได้แวะนมัสการพระขันธกุมาร วัดถ้ าบาตูเป็นศาสนสถานท่ี
ศักดิ์สืทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ นบันไดไปยังถ ้า ข้างบนมีรูปป้ันของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร 

จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (City of 
Entertainment) สถานท่ีพักตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทาง

ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า น้าท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที 
SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ ง ไฮแลนด์ นครท่ีไม่เคยหลับใหล 

มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่ง

กระเช้าข้ามภูเขาท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก 
จากนั นน้าท่านชม เฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลิน

กับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิง
ท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 

ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัย

และใหญ่โตบนยอดเขา เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั นน้า
ของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น 

อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ ง และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆ
ได้สนุกสนานเต็มท่ีกับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเส่ียงโชค ซึ่งเปิด

ตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเครื่องเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซื อชมโชว์ระดับโลก
ตามอัธยาศัย (กรณีท่านท่ีจะเข้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสื อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ

และเด็กอายุต่้ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน ** ) 

  
 **อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่** 

ค่้า รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร 
ท่ีพัก Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่สาม 

กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส – โรงงานช็อคโกแลต - ช็อปปิ้งที่ Mitsui Outlet Park KLIA - กรุงเทพ 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 จากนั นน้าท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเมืองท่ีตั งขึ นท่ี

บริเวณแม่น ้า 2 สายตัดกัน น้าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยัง
เป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีสูงถึง 452 เมตร น้าท่านชม โรงงานช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานช็อคโกแลตท่ีใหญ่

ท่ีสุดในมาเลเซีย ให้ทุกท่านได้เลือกซื อช็อคโกแลตรสชาติแปลกใหม่ หลายหลายมามายเป็นของฝากกลับบ้าน 

 

 



 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 จากนั นน้าท่านช้อปป้ิงท่ี Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall ซึ่งเป็น Outlet ขนาดใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งใน

เอเชีย 
15.00 น. สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA 

18.05 น. น้าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ MH780 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

2 ชั่วโมง 
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

 

** หากทา่นที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่เจา้หน้าที่

ทุกครั ง  

 

  มาเลเซีย สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน BY MH  

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก

ห้องละ 2 ท่าน 

เด็กมีเตียง 

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน 

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

วันที่ : 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61 12,999 12,999 11,999 4,599 

วันที่ : 09 – 11  ก.พ. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 23 – 25  ก.พ. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 02 – 04 ม.ีค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 16 – 18 ม.ีค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 30 มี.ค. – 01 เม.ย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 06 – 08 เม.ย. 61 11,999 11,999 10,999 3,500 

วันที่ : 13 – 15 เม.ย. 61 12,999 12,999 11,999 3,500 

วันที่ : 14 – 16 เม.ย. 61 12,999 12,999 11,999 3,500 

วันที่ : 20 – 22 เม.ย. 61 10,999 10,999 9,999 3,500 

วันที่ : 05 – 07 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 18 – 20 พ.ค. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 01 – 03 ม.ิย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

วันที่ : 08 – 10 ม.ิย. 61 9,999 9,999 8,999 3,500 

 

“ราคาทัวร์ส้าหรับลกูค้าทีถ่ือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน” 

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา** 

** หากท่านต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน รถทัวร์ รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าที่ทุก

ครั งก่อนท้าการออกตั๋ว เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท์ หรือ เวลาบิน 

โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้า ** 



 

หมายเหตุ : ส้าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมี

จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

***ราคาทัวร์ข้างต้นยงัไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน*** 

ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ 

** บริการแจกน้้าด่ืมวันละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล ** 

  

เงื่อนไขการใหบ้ริการ 
 

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองของไทย

ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง 

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยท่ีทางบริษัทฯ

ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน จลาจล การล่าช้าหรือยกเลิกของเท่ียวบิน 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเท่ียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

(โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั งนี  ขึ นอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัย

ต่างๆ ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง

เป็นส้าคัญ) 

4. บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

5. กรณีท่ีคณะไม่ครบจ้านวน 10 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้ง

ให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง  

6. เมื่อท่านท้าการซื อโปรแกรมทัวร์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

7. ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทุกครั ง มิฉะนั น

บริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น  

 

อัตราบริการน้ีรวม 
 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั นประหยัด ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน ้ามัน

เชื อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

2. ค่าโรงแรมท่ีพักตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณีท่ีท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 

เตียง + 1 ท่ีนอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัด

ห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป ** 

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการท่ีระบุ 

5. ค่ารถรับส่งและระหว่างน้าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า

รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  

 

อัตราบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าท้าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 



 

2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้าหนักเกินกว่าท่ีสายการบินก้าหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน ้าหนัก เงื่อนไข

ตามสายการบินก้าหนด 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารท่ีส่ังเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 

4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3 % 

6.    ค่าทิปส้าหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาทต่อทริปต่อท่าน* 

 ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื อประกันการเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

 เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าท่ีบริษัทได้ ** 

 - เบี ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบี ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 

 ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 

เงื่อนไขการส้ารองทีน่ั่ง 
 

1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจ้า 11,000 บาท (ท่ีนั่งจะ

ยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ้าแล้วเท่านั น)  

2. การช้าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่า

ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนก้าหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องส้ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน

มิฉะนั น จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 

1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด  

2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 11,000 บาท 

3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

4. ส้าหรับผู้โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ

ยกเลกิการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้าทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่

ครบตามจ้านวนท่ีบริษัทฯ ก้าหนดไว้ (10ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทาง

อ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะ

พิจารณาเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี  ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืน

ได้ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามท่ีสถานทูตเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ นตาม

จริง ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมัดจ้า

มาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจ้าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าวีซ่า 

และค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช้าระค่าบริการใน

ส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงท่ี

เกิดขึ นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 



 

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์

ทั งหมด 

9. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผู้เดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ว่า

ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดขึ นแล้วกับท่านเป็นกรณีไป 

10. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าเหตุผล

ใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ท้ังหมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

เร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ 

ท่านจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไป

โดยสายการบินเป็นผู้ก้าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง 

และได้ด้าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUNDได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของ

สายการบินเท่านั น 

2. ทางบริษัทได้ส้ารองท่ีนั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ้าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท 

แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

3. หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ นจริง  

 

เร่ืองโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 

และห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและ

บางโรงแรมอาจมีห้องพักแบบ 3 ท่านจ้านวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ

เหมาะสม 

2. กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

 


