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ทัวรม์าเลเซีย-สิงคโปร์ MS2 5 วัน 4 คืน 

คาเมรอน-เก็นต้ิง-กัวลาฯ-มะละกา-ยะโฮร์-สิงคโปร์(ยูนิเวอร์แซล) 

(บินลงกัวลาฯ -บินกลับจากสิงคโปร)์ 
กําหนดการเดินทาง 9-13  / 10-14  สิงหาคม 2559 ราคา 16,900 บาท 
   7-11  / 14-18  กันยายน 2559 ราคา 16,900 บาท 
   20-24 ตุลาคม 2559  ราคา 16,900 บาท 
   23-27 พฤศจิกายน 2559  ราคา 16,900 บาท 
   1-5  / 6-12  ธันวาคม 2559  ราคา 16,900 บาท 
   30-3  / 31-4  มกราคม 2560 ราคา 17,900 บาท 
วันแรก กรุงเทพ – กัวลาฯ– คาเมรอนไฮแลนด ์

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์ 2  
 สายการบินแอร์เอเชีย 
07.10 น. ออกจากกรุงเทพ สู่กัวลาฯ โดยสายการบินไทย แอร์ เอเซีย เที่ยวบินที่  FD   2911 
10.05 น. เดินทางถึงสนามบิน LCCTนําสัมภาระขึ้นรถผ่านชมความเป็นอยู่ของชาวมะลายู  
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 1) เข้าสู่เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ จากนั้นเดินทางสู่  คาเมรอนไฮแลนด์  สถานที่พัก

ตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันทําเป็น
สถานที่พักตากอากาศสําหรับนักท่องเที่ยว ระหว่างทางสู่คาเมรอนแวะเที่ยวชม
ไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่สตอร์เบอร์รี่จํานวนมากมายบนภูเขาสูง สัมผัส

อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่าดงดิบ
แวะเที่ยวชมฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียงกันเป็นจํานวนมาก เชิญท่านชม

บรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์มหรือเลือกซ้ือน้ําผึ้งกลับบ้าน   
18.30 น. บริการอาหารค่ํา (มื้อที ่2) แบบสุกี้หม้อไฟ   ชาบู-ชาบู   จากนั้นเชิญท่านช้อปป้ิงผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว 
20.30 น.     เข้าท่ีพัก โรงแรมฮอริเทจ  ซ่ึงล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามสถาปัตยกรรมยุโรปหรือระดับใกล้เคียงกัน 

วันที่สอง คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติ้งฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า  นําท่านลงจากเขาคาเม
รอนฯ แวะเที่ยวไร่ชาบารัตขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็นชาท่ีมีรสชาติ อร่อยที่สุดของ
มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซ้ือชาจากไร่ฝากคนทางบ้านจากนั้นแวะเที่ยว น ้าตกอีสกันดา  ระหว่างเส้นทางลง
จากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่  ยอดเขาเก็นติ งไฮแลนด ์ 
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13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) จากนั้นนําท่านสู่สถานี  SKY WAY กระเช้านั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4  
กิโลเมตร ซ่ึงมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซีย (ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)  
ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ระหว่างทางท่านจะ
ได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า(จําลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูง
กว่า6,000 ฟิตจากระดับน้ําทะเลเข้าท่ีพัก  โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด  เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกลางแจ้งซ่ึงมีเครื่องเล่น
นานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมเครื่องเล่น)หากท่านจะเข้าคาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24 ช.ม. ท่ีมีเครื่องเล่นที่ถูก
กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย  สุภาพบุรุษควร
สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่่ากว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน  หรือจะช้อป
ปิ้งกับสินค้าท่ีมีหลายหลาย ได้ตามสะดวก (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักที่ 
กัวลาลัมเปอร์) เลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟู๊ดคอร์ด  

วันที่สาม เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่า – มะละกา – ยะโฮร์บารู 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ตื่นเต้นกับบรรยากาศสดชื่นของทิวเขายามเช้า  บริการอาหารเช้า (มื้อที่  5 )  
08.30 น. นําท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นครแห่งวัฒนธรรม เลือกช้อปป้ิงสินค้าจําพวกช็อคโกแลตในราคา

โรงงาน และผลิตภัณฑ์อาหารเสริม บะกุ๊ดเต๋ ที่คนจีนในมาเลเซีย นิยม
รับประทาน  นําคณะเดินทางสู่นครกัวลาลัมเปอร์ชมและถ่ายรูปกับ ตึกปิ
โตรนัส ตึกแฝดที่สูงท่ีสุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอย
โทรคมนาคม K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก)  จากนั้นนําท่าน
ผ่านชมจุดกําเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ํา 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของ

มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์  ตึกรัฐสภา อุนสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซ่ึงเคย
เป็นสถานที่ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นําท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลอง
เอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทําการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุด
แห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ําพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แม
รี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธง
สหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นําชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า” 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) จากนั้นนําท่าน เที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่  ท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต
เป็นเมืองที่ให้ความสําคัญกับส่ิงแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทําเนียบรัฐบาลและมัสยีดสีชมพูอัน
งดงามยิ่งใหญ่อลังการก่อนเดินทางเที่ยวชม มะละกา เมืองเก่าซ่ึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดย
เส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์นําท่านเดินทางไปชมความงดงามของ Stadthuys 
,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square 
และย่านอาณาจักรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นําท่านเดินขึ้น
เขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนักบุญ St 
Fracis ที่ศักดิ์สิทธ์ิ (ตามตํานานเล่าว่าเม่ือหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ 
Farncis ได้ส้ินชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพ
ท่านขึ้นเพื่อจะนําท่านไปฝังท่ีเมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอน
หลับ จึงได้ขอตําแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไป
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ขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เม่ือตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. 
Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา  St. Paul Hill เมื่อ
สร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างท่ีตัดส่งให้
พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา 
ดูจุดยุทธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกทําลาย
โดยอังกฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)  ชมย่าน
การค้าผสมผสาน บนถนนเดียวกัน จากนั้นก่อนอําลามะละกา ผ่านชมมัสยิด Al-Azim Mosque ซ่ึงเป็น
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างจีนและชวาซ่ึงมีความงดงามแตกต่างจากมัสยิดประจํารัฐอ่ืนนําท่านสู่ รัฐยะโฮร์  

เย็น บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 7 )  
22.00 น. เดินทางถึงรัฐยะโฮร์ รัฐที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียอยู่ติดกับสิงคโปร์ เข้าท่ีพัก  โรงแรม นิวยอร์ค 

หรือโรงแรม เซเรซ่า   หรือระดับใกล้เคียงกัน      

วันที่สี ่ ยะโฮร์บารู-สิงคโปร์ (ซิตี้ทัวร์-เกาะเซ็นโตซ่าสวนสนุก ยูนิเวอแซล-มาริน่าเบย์แซนด-์ชมโชว์น้่าพุเต้นระบ่า ) 

06.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8 ) นําท่านสู่ ด่านยะโฮร์บารู เพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองจากนั้น นํา
ท่านเท่ียวชมบรรยากาศโดยรอบของประเทศสิงคโปร์  ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสิงคโปร์ ผ่านชมอนุสาวรีย์ 
เซอร์สแตมฟอร์ดราฟเฟิล ผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศสิงคโปร์ ผ่านชมอาคารศาลสูงท่ีงดงามและ
โรงแรมเวสทินเคยที่สูงท่ีสุดในโลกอนุสาวรีย์ช้างซ่ึงรัชกาลที่ ๕พระราชทานให้สิงคโปร์ จากนั้นนําท่าน ถ่ายรูปกับ
สิงโตทะเล หรือเมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ บรรยากาศริมทะเลชมโอเปร่าเฮ้าส์ หรือเอสพลาเนด
เธียเตอร์  ซ่ึงออกแบบได้อย่างแปลกตายิ่ง   จากนั้น นําท่านนั่งรถ สู่เกาะเซ็นโตซ่า  พาท่านสนุกกับ UNIVERSAL 
STUDIOS SINGAPORE (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าบัตรยูนิเวอร์แซล ผู้ใหญท่่านละ 1,800 บาท / เด็กท่านละ 1,500 
บาท )  ซ่ึงเป็นที่เดียวและที่แรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มไปด้วยเครื่องเล่นและจุดท่องเที่ยวที่มากกว่ายูนิเวอร์
แซล สตูดิโอ ฮอลลีวูดและยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ญี่ปุ่น ซ่ึงจะมี จุดท่องเที่ยวจากภาพยนตร์ชื่อดัง 24 จุด โดย 18  จุด
ท่องเที่ยวมีเฉพาะในสิงคโปร์ที่เดียวเท่านั้น (อาหารกลางวันอิสระเพื่อความสะดวก ) เชิญท่าน ตื่นตาตื่นใจกับ 
 ๏   สูงที่สุดในโลก รถไฟเหาะตีลังการางคู ่
 ๏    ครั้งแรกในโลก เครื่องเล่นจากภาพยนตร์มาดากัสกา  
 ๏    ครั้งแรกในโลก       ดินแดน Sci-Fi 

๏    ครั้งแรกในโลก       ปราสาทเชร็ค และภาพยนตร4์ D 
 ๏   สนุกท่ีสุดในโลก       ทรานฟอเมอร์  

 เพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นนานาชนิดทั้ง 7 โซน ใน Universal Studios Singapore อาทิเช่น  เผชิญหน้ากับกองทัพ
มัมมี่ บุกตลุยสู่ความมืดมิด รายล้อมไปด้วยลูกไฟขนาดยักษ์ พาท่านหลบหลีกแมลงปีกแข็ง ไปกับ รีเวนจ์ออฟเดอะ
มัมมี่ แล้ว เราจะนําท่านสู่ ยุคจูราสสิคปาร์ค ตื่นเต้นกับการล่องแก่งผจญภัย กับไดโนเสาร์ และบรรยากาศของป่าดง
ดิบ สนุกกับการชมเทคนิคการถ่ายทําภาพยนตร์ ของสตีเว่น สฟีลเบิร์ก ท่ีเสมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงหรือจะผ่อน
คลายด้วยการชมการแสดง Monster Dance ท่ี เพลิดเพลิน และอ่ืนๆอีกมากมาย 

18.00 น. พร้อมกันหน้าประตูทางเข้ายูนิเวอแซล นําท่านขึ้นรถ อําลาเกาะเซ็นโตซ่า  
19.00 น.      บริการอาหารค่่า (มื้อที่ 9)  หลังอาหาร พิเศษ นําท่านเที่ยวชม “มารีน่า เบย์ แซนด์" รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ 

มารีน่า เบย์ แซนด์ส ประกอบไปด้วยห้องพักและห้องสูทกว่า 2,561 ห้อง โรงแรมยังมีไฮไลท์ คือ The Sands Sky 
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Park ตั้งอยู่ชั้นที่ 57 ของโรงแรม (ไม่รวมค่าขึ้น 20 เหรียญ ประมาณ 500 บาท) เป็นสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายเรือ
ตั้งอยู่บนอาคารทั้ง 3 แซนด์ส สกาย พาร์คนี้ถือว่าเป็นสวนลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี “มารีน่า เบย์ 
แซนด์ส คาสิโน ” ที่ตั้งอยู่ในตัวอาคารอันโอ่อ่าหรูหราฝ่ังตรงข้ามกับตัวโรงแรม จัดว่าเป็นคาสิโนที่เต็มไปด้วยเกม
การพนันทุกรูปแบบ ซ่ึงนักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับเกมหลากหลายรูปแบบ โดยมีโต๊ะพนันมากกว่า 600 

โต๊ะ มีตู้พนันหยอดเหรียญมากกว่า 1,500 ตู้ อาทิ รูเล็ตต์ แบล๊คแจ๊ค บาคาร่า 
และไฮโลว์ และตู้พนันหยอดเหรียญ ภายในยังมีร้านค้าปลีกและภัตตาคาร
มากมาย สําหรับนักชอปป้ิงท้ังหลายสามารถเลือกซ้ือสินค้ายี่ห้อดัง ๆ ได้
มากมาย อาทิ Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Herms, Prada, Burberry,  น าท่าน
ชมการแสดง แสง สี ตระการตา กับม่านน  าประกอบเสียงเพลอันสวยงาม 

Wonderful show  ที่ท่านจะประทับใจในความงดงามสุดแสนจะบรรยาย 
                หลังจบการแสดง จากนั นน าท่านกลับสู่รัฐยะโฮร์ เข้าสูโ่รงแรมทีพ่ัก Newyork  หรือระดับเดียวกัน 

วันที่ห้า สิงคโปร์-เจ้าแม่กวนอิม-ช้อปปิ้งออชาดโรด-กรุงเทพฯ 

07 .30 น. บริการอาหารเช้า ( มื้อที ่10 ) นําท่านเข้าสู่สิงคโปร์(จากโรงแรมถึงด่านสิงคโปร์ใช้เวลาแค่ 10นาท)ี จากนั้นนมัสการ
เจ้าแม่กวนอิมซ่ึงเป็นที่เคารพอย่างมากของชาวสิงคโปร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ท่ีวัดจีน และชมวัดศรีกฤษณะ ของชาว
ฮินด ู นําท่านช้อปป้ิงสินค้า ถนนออชาดย่านช้อปป้ิงท่ีใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์  (อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
ช่วงช้อปปิ้ง) 

16.30 น.   นําท่านสู่สนามบินชางกีของสิงคโปร์ เตรียมเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
19.35 น.    เครื่องบินสายการบิน ไทเกอร์แอร์ หรือ สายการบินระดับเดียวกัน  เที่ยวบินที่ TR2114   นําท่านสู่กรุงเทพฯ 
21.00 น.      เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ  

 
หมายเหต ุ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ

เวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะค่านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นส่าคัญ 
*** การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีจ่านวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจ่านวนดังกล่าว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พักห้องละ 
2 – 3 ท่าน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต  ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมีเตียง 

(อายุต  ากว่า 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มีเตียง 

(อายุต  ากว่า 12 ปี) 

พักเดี ยว
เพิ ม 

9-13 สิงหาคม 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 

10-14 สิงหาคม 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 
7-11 กันยายน 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 
14-18 กันยายน 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 

20-24 ตุลาคม 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 
23-27 พฤศจิกายน 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 
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1-5 ธันวาคม 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 

6-12 ธันวาคม 2559 16,900 16,400 16,400 15,400 3,500 
30-3 มกราคม 2560 17,900 17,400 17,400 16,400 3,500 
31-4 มกราคม 2560 17,900 17,400 17,400 16,400 3,500 

*ยกเว้นบนเก็นติ้งไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท 

 
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บาท *** 

** ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน ** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมภาษี กรุงเทพฯ – กัวลาฯ , สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  ชั้นประหยัด  
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม 
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน 
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม 10  มื้อ ตามท่ีระบุในรายการ (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบ

ติดตัวไปด้วย) 
 ค่ามัคคุเทศก์นําเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายในการทําหนังสือเดินทาง 
 ค่าตั๋วยูนิเวิร์แซล 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเล้ียง / ค่า

โทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย 

 
การจองและช่าระเงิน  

1. ช่าระเงินมัดจ่า ท่านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง 
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช่าระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

(กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช่าระเงิน หรือช่าระเงินไม่ครบภายในก่าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์การเดินทางในทัวร์นั้นๆ) 
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หากท่านสมาชิกได้ทําการโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผู้จอง พร้อมท้ังท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วันเดินทาง / จํานวนสมาชิก และสําเนาหนังสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์
แฟกซ์ 021752702 สําหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทําการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า 
รายละเอียดกรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ด้วย 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัท เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทําในวันเวลาทําการของบริษัท ดังนี้  
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

 
ระเบียบการและข้อตกลงการส่ารองที่นั่ง 

1. กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจําไว้ตามระยะเวลาและ
จํานวน ดังนี ้

ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมัดจํา 
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

2. เมื่อท่านสํารองท่ีนั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง 

 
หมายเหตุ  
 1.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสําหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ เป็นต้น 

 5.  เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง  ๆ

6.  กําหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมท้ังนี้ทางบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
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ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ  
 7.  ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้น  ๆ

หมายเหต ุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ  เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด 
 

!!! หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 
อย่างน้อย 6 เดือน!!!   

โดม ฮอลิเดย์ ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจ น่าเที่ยว เลขที่ 11/01051 
 
 
 
 
 


