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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรมระดบั 4 ดาว 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) 
(MH785: 11.05-14.15) – ยะโฮร์บาห์รู - ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัท่ี ยะโฮร์
พรีเมียร์เอาทเ์ลต 

   
KSL RESORT หรือ GRAND 

PARAGON HOTEL 

2 เตม็อ่ิมสวนสนุกเลโกแ้ลนด ์    

FURAMA HOTEL BUKIT 

BINTANG , VERDANT HILL 

HOTEL 

3 

มสัยดิปุตรา มสัยดิสีชมพ ู– สุเหร่าสีน ้ าเงิน – อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดั - 
พระราชวงัอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   ปิโตรนาส - กวัลาลมัเปอร์(สนามบิน
มาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MH796: 22.00-23.10) 

   - 

WONDERFUL MALAYSIA 
มาเลเซีย LEGO LAND 

3 DAYS  2 NIGHTS 
 

ก าหนดการเดนิทาง : กมุภาพนัธ์ – มิถุนายน 2563 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

11,900.- 
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วนัที่แรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)– ยะโฮร์บาห์รู - ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์ดังที่ 
ยะโฮร์พรีเมยีร์เอาท์เลต 

09.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 
มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline)  โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH785 (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

14.15 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ (เวลาท่ีประเทศมาเลเซีย
เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 เดินทางสู่ เมืองยะโฮร์บาห์รู เป็นเมืองท่ีอยู่ทางใตสุ้ดของคาบสมุทรมลาย ูในฐานะท่ีเป็นเขตเมืองใหญ่อนัดบัสอง

ของประเทศ ยะโฮร์บาห์รูเป็นศูนยก์ลางทางการเงิน ศูนยก์ลางการท่องเท่ียวอุตสาหกรรมและการท่องเท่ียวท่ีส าคญั
ส าหรับภาคใตข้องมาเลเซีย  

 จากนั้นน าท่าน ชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัท่ี ยะโฮร์พรีเมียร์เอาท์เลต (Johor Premium Outlet) เป็นสวรรคแ์ห่งการช้
อปป้ิงเส้ือผา้ จากคอลเลคชัน่ แบรนดเ์นมช่ือดงั และ 80 ดีไซเนอร์ชั้นน า ท่ีน่ีคุณจะไดพ้บกบัส่วนลดตั้งแต่ 25-65% 
ทุกวนั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั KSL RESORT หรือ GRAND PARAGON HOTEL ระดบั 4 ดาว หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่สอง เตม็อิม่สวนสนุกเลโก้แลนด์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 สัมผสัประสบการณ์สุดต่ืนเตน้ขณะสู้กบัมงักรบินท่ี สวนสนุกเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND Malaysia : 

Theme Park) พบกบัเคร่ืองเล่นกว่า 70 ชนิด สไลเดอร์ การแสดง และจุดเท่ียวมากมายส าหรับครอบครัวและเด็ก
ทุกวยั เยี่ยมชมโซนในธีมต่าง ๆ ทั้ง 7 ของสวนสนุก ไดแ้ก่ บีกินนิง (Beginning) เมืองจ าลองมินิแลนด ์(Miniland) 
โลกจินตนาการ (Imagination) เลโก้เทคนิค (Lego Technic) อาณาจักรเลโก ้(Lego Kingdoms) ดินแดนผจญภัย 
(Land of Adventure) และเมืองเลโก ้(Lego City) เท่ียวเลโกแ้ลนด ์มาเลเซีย สวนสนุกระดบันานาชาติแห่งแรกของ
มาเลเซีย ชมสถานท่ีส าคญัช่ือดงัระดบัโลกในขนาดย่อส่วนท่ีต่อจากตวัต่อเลโก ้(แจกคูปองรับประทานอาหาร
เพ่ือใหท้านเพลิดเพลินกบัสวนสนุก) 

 ท่านสามารถเลือกซ้ือแพ็คเก็จ สวนน ้าเลโก้แลนด์ มาเลเซีย (LEGOLAND® Malaysia Water Park) ตะลุยสวน
น ้าเลโกแ้ลนด ์สนุกสุดหว่ียงกบัสไลเดอร์และเคร่ืองเล่นมากมาย พร้อมกบัโมเดลเลโกก้ว่า 70 ชุด (ไม่รวมค่าเข้าชม 
Water Park ราคาประมาณ 157 RM หรือ 1,256 บาท ) หรือ ซีไลฟ์ มาเลเซีย (Sea Life Malaysia) เอาใจคนรักเลโก ้
(LEGO®) โดยเฉพาะ ดา้นในคุณจะไดพ้บกบัหุ่นจ าลองเลโกไ้ซส์มินิ และเลโกท่ี้ต่อข้ึนเป็นสัตวท์ะเลสุดน่ารักอีก
มากมาย (ไม่รวมค่าเข้าชม Sea Life Malaysia ราคาประมาณ 95 RM หรือ 760 บาท) 
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เดินทางสู่เมือง กัวลาลัมเปอร์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 4.30 – 5 ชัว่โมง) เป็นทั้งเมืองหลวงของมาเลเซียและเป็น
เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศอีกดว้ย ประชากรในเมืองมีความหลากหลายทั้งทางเช้ือชาติ ศาสนาและวฒันธรรม แต่
ความแตกต่างเหล่าน้ีกลับน ามาซ่ึงความโดดเด่นและอตัลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าท่ีไม่เหมือนใคร ท าให้
กัวลาลมัเปอร์เป็นเมืองท่ีมีท่ีเท่ียวครอบคลุม ทั้ งสไตล์จีน สไตล์แขก ตึกทรงโมเดิร์น หรือวดัไทยก็ยงัมีเลย 
นอกจากน้ี การเดินทางในกวัลาลมัเปอร์ยงัง่ายและสะดวก ถนนสภาพดีมาก เราสามารถพบเห็นป่าไมสี้เขียวกระจดั
กระจายทัว่บริเวณเมืองหลวง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก  FURAMA HOTEL BUKIT BINTANG ,VERDANT HILL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ
เทียบเท่า 

วนัที่สาม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู – สุเหร่าสีน ้าเงิน – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด - พระราชวังอิสตานาเนการา – ตึกแฝด   
ปิโตรนาส - กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ี

ให้ความส าคญั กบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมยัใหม่ และยงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ 
รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย น าท่านชม
จตุัรัสปุตรา น าท่านชมมสัยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู มสัยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกหุลาบ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบปุ
ตรา น าท่านชม มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (Putra Mosque) เป็นสัญลกัษณ์ส าคญัแห่งหน่ึงของเมืองปุตราจายา 
ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูริ่มทะเลสาบปุตราจายา ดา้นหนา้ของมสัยิดปุตรา คือ ปุตราสแควร์ (Putra Square) ลานกวา้ง
แห่งน้ีมีรูปดาว 13 แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย มีธงของแต่ละรัฐตั้งอยู่ตามแฉกต่างๆ โดยตรงกลางเป็นธง
ชาติมาเลเซีย นอกจากน้ีมสัยิดปุตรายงัมีหอคอยสูงท่ีสวยงามสร้างข้ึนโดยไดรั้บอิทธิพลมาจากมสัยิดชีคโอมาร์ 
(
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Omar mosque) ในกรุงแบกแดด โดยตวัหอคอยมีความสูงถึง 116 เมตร และยังเป็นหน่ึงในหอคอยท่ีสูงท่ีสุดใน
ภูมิภาค มีห้ายอดเป็นสัญลกัษณ์ของเสาหลกัทั้งห้าในศาสนาอิสลาม ชม สุเหร่าสีน ้าเงิน (Blue Mosque) หรือช่ือ
เต็มๆคือ มสัยิดสุลต่าน ซาลาฮุดดีน อบัดุล อาซิส ชาห์ เป็นหน่ึงในสถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีสวยงามท่ีสุดใน
มาเลเซียเลยก็ว่าได ้ความโอ่อ่าของสุเหร่าสีน ้ าเงินน้ีสามารถบอกไดเ้ลยว่ามองเห็นไดแ้ต่ไกล ลกัษณะเด่นของท่ีน่ี
คือโดมสีน ้าเงินขาวขนาดใหญ่ตรงกลางขนาบขา้งไปดว้ยเสามินาเร็ต 4 เสา แลดูสูงชะลูดยิ่งกวา่ตึกสูงบางแห่งก็ว่า
ได ้นอกจากน้ี ยงัมีหอคอยสุเหร่าท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกดว้ย 

  

                                        
 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยู่หนา้จตุรัสเมอร์เดกาและสโมสร

รอยลัสลงังอร์ เอกลกัษณ์ของท่ีน่ีคือลกัษณะตวัอาคารท่ียาวและมีความงดงามดว้ยสถาปัตยกรรมแบบแขกมวัร์ มี
หอนาฬิกาท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรียแห่งองักฤษ จึงท าให้เป็นท่ีมาของ
ฉายา “บ๊ิกเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากน้ี อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดัยงัมีความเก่าแก่ เพราะสร้างมากวา่ 100 ปีแลว้ 
ตั้งแต่สมยัท่ีมาเลเซียยงัอยูภ่ายใตก้ารปกครองขององักฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
  
 จากนั้นน าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวงัแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย 

งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลงัการบนเน้ือท่ีกวา้งขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร พระราชวงั
อิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานท่ีประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยงัดีเปอร์ตวนอากงของ
ประเทศมาเลเซีย ตวัพระราชวงัเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซ่ึงทาสีทองดูมลงัเมลือง ทางเขา้ดา้นหนา้มีทางเขา้พิเศษ
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หลายเส้นทาง นักท่องเท่ียวสามารถไปแวะชมได้ทุกวนั แต่สามารถถ่ายภาพไดแ้ค่บริเวณดา้นหน้าพระราชวงั
เท่านั้น น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดปิโตรนาส (Petronas Tower) สัญลกัษณ์ของเมืองกวัลาลมัเปอร์และประเทศ
มาเลเซีย ส่ิงปลูกสร้างท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความศิวิไลซ์ของประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก สูงถึง 451.9 เมตร มีทั้งหมด 88 ชั้น สูงตระหง่านสะทอ้นแสงอาทิตยใ์นตอนกลางวนัและระยิบระยบัดว้ย
แสงไฟประดบัตกแต่งในตอนกลางคืน แลว้รู้หรือไม่ว่า จริงๆแลว้ตึกเปโตรนาสนั้นไดรั้บแรงบนัดาลใจจากรูปทรง
เลขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD)    

 
 
 
 
 
 
 
 
                         
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
19.00 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH796 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

*************************** 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดวสัิยต่างๆที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 

***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6   

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ เดก็ 2- 12 ปี

(เสริมเตยีง) 
เดก็ 2- 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

07 – 09 ก.พ.63 (วนัมาฆบูชา) 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

15 – 17 ก.พ.63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

06 – 08 ม.ีค.63 11,999.- 11,999.- 11,999.- 9,000.- 

03 – 05 เม.ย.63 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 

24 – 26 เม.ย.63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

01 – 03 พ.ค.63 (วนัแรงงาน) 13,999.- 13,999.- 13,999.- 9,000.- 

05 – 07 ม.ิย.63 (วนัวสิาขบูชา) 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

19 – 21 ม.ิย.63 12,999.- 12,999.- 12,999.- 9,000.- 

***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน หรือ 180 วนั ขึน้ไป

ก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม
ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
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  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / 

เจแปนแอร์ไลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจต็สตาร์แอร์เวย ์25 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกวา่ 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
เงือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเตม็จ านวนค่าทวัร์ พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้
เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อย
ก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ เตม็จ านวนค่าทวัร์ 
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3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 


