
  
 
 

 

ปีนงั-อโีปห-์คาเมรอ่น-มะละกา 
เทีย่ว ชม art street 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 

เดนิทำงโดยสำยกำรบนิไทยแอรเ์อเชยี 

13-16 เมษายน 2560 

วนัแรก กรุงเทพฯ-ปีนงั- penang art street-Penang-วดัซมัโปห์ตง-เมืองอีโปห์-WEIL HOTEL IPOH                                                                                   
                                                                                                                                  13 เมษายน 2561                                                                                                            

08.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี  สนามบินดอนเมือง ( กรุณาน า Passport ไปแสดงด้วย ) ซ่ึงมีทีมงานคอยอ านวยความ
สะดวก 

10.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเชีย สนามบินปีนงั  โดยการบินไทยแอร์เอเชีย  เท่ียวบินท่ี FD 403 บริการอาหาร
กลางวนั (1)  บริการอาหารกลางวนับนเคร่ือง 

13.35 น. เดินทางถึงสนามบินปีนงั ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเปล่ียนการเดินทางเป็นรถบสัปรับ
อากาศ ซ่ึงมีทีมงานคอยอ านวยความสะดวก 

บ่าย น าท่านชมอาคารบา้นเรือนของชาวปีนงัซ่ึงมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมี.ประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชาติ
ตะวนัตก  เกาะปีนงัจึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกรู้จกักนัดี จึงไดข้นานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวนัออก ”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเท่ียวชม "ปีนงั สตรีท อาร์ท" ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซ่ึงสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆไดต้ามก าแพงขา้ง
ถนน ผนงับา้นและตึก ประตู หนา้ต่าง และอ่ืนๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัอิริยาบถต่างๆของเด็กๆ ไม่วา่จะ
เป็น ภาพเด็กป่ันจกัรยาน ภาพเด็กผูห้ญิงกาลงัผลกัดนัตวัเองข้ึนไปบนหนา้ต่างสองบาน ภาพเด็กกาลงัปีนเกา้อ้ีเพื่อ
หยบิส่ิงของ และอ่ืนๆอีกเป็นจานวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจ า เพลิดเพลินกบัความสวยงามของเมือง

มรดกโลกแห่งปีนงักบัศิลปะระดบัโลกใน  ยา่น penang art street 
 

Code: 
EZDAS0100 



  
 
 

 

 
 เดินทางมุ่งหนา้สู่เมืองอีโปห์ขา้มสะพานปีนงัแห่งท่ี 2 เดินทางผา่นรัฐปาหงัเพลิดเพลินกบัทศันียภาพอนังดงาม

ระหวา่งเส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวยช์มความเป็นอยูข่องชาวมาเลเซีย การปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดทั้งสองขา้งทาง 
 น าท่านเท่ียวชม วดัซมัโปห์ตง (Sampoh Tong) คือ วดัในถ ้าท่ีมีช่ือเสียงในเมืองกนูงัราปัต กล่าวกนัวา่เป็นวดัในถ ้าท่ี

มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศ ภายในวดัมีงานศิลปะท่ีงดงามมากมาย รวมทั้ง พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานอยูท่่ามกลาง
หินงอกหินยอ้ย 

 
19.00 น. บริการอาหารค ่า (2) ณ ภตัตาคาร 
20.00 น. เช็คอินเขา้สู่โรงแรม WEIL HOTEL IPOH หรือ เทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 
วนัทีส่อง ชม IPOH OLD TOWN STREET- IPOH TOWN HALL - Kellie’s Castle - คาเมรอน ไฮแลนด์-

สวนลาเวนเดอร์-ชมฟาร์มตะบองเพชร-EQOUTORAIL HOTEL คาเมร่อนไฮแลนด์                                             
                                                                                                                                     14 เมษายน 2561                                                                                                                                                           

07.00 น. บริการอาหารเช้า(3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเท่ียวชม IPOH OLD TOWN STREET เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงั 

อนัเล่ืองช่ือของเมืองอีโปร์ งานทั้งหมดน้ีเป็นผลงานของ ERNEST ZACHAREVIC ศิลปินชาวลิทวัเนีย ท่ีอายเุพียง
แค ่28 ปีต่อเขา้สร้างสรรคผ์ลงานเหล่าน้ี 

 



  
 
 

 

 พร้อมกนันั้นท่านจะไดพ้บกบัตึกสไตล ์COLONIAL โดดเด่นตั้งสง่าอยูน่ัน่ก็คือ IPOH TOWN HALL ซ่ึงในอดีต
ท่ีน่ีก็เคยเป็น POST OFFICE ประจ าเมือง 

 
 น าท่านเท่ียวชม ปราสาท Kellie’s Castle ปราสาทเก่าแห่งน้ีสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1915 โดยมีเจา้ของเป็นชาว Scottish 

มีนามวา่ William Kellie Smith แต่ตวัปราสาทไดถู้กชะงกัการสร้างไปเน่ืองจากการเสียชีวติของเจา้ของปราสาท
นัน่เองในปี ค.ศ. 1926  

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (4) ณ ภตัตาคาร หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ คาเมรอนไฮแลนด์ 
บ่าย เดินทางถึงคาเมร่อนไฮแลนด์ อาณาจกัรท่ามกลางเทือกเขาเหนือน ้าทะเลถึง 4,500 ฟิต เมืองเกษตรกรรม ปลอด

สารพษิ เพื่อบริโภคในประเทศและการส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของมาเลเซีย รวมทั้งเป็นเมืองท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 
และเป็นถ่ินอาศยัของชนเผา่ ซาไก, เมืองหนาวท่ามกลางทิวเขาแห่งไรชาจนไดรั้บการขนานนามวา่ สวสิเซอร์แลนด์
แห่งเอเชีย 

 น าท่านชม “สวนลาเวนเดอร์” ( Lavender Garden ) ท่ียา่น Kea Farm ท่ีน่ีเป็นสวนสวยดา้นในตกแต่งอยา่งก๊ิบเก๋มี
มุมสวยงามใหเ้ลือกถ่ายรูปกนัมากมายไม่วา่จะเป็นมุมท่ีน ารองเทา้มาปลูกตน้ไม ้มุมตูไ้ปรษณีย ์มุมคิตต้ีท่ีเด็กๆชอบ 
มุมคิวปิด มุมป้ายเก๋ๆ และมุมไฮไลทคื์อมุมแปลงดอกไม ้ดา้นหนา้ปลูกลาเวนเดอร์ ซลัเวยี บีโกเนีย เป็นแปลงสีม่วง 
เหลือง แดง ตดัสลบักนัอยา่งสวยงาม 

   เท่ียว ชมฟาร์มตะบองเพชรสวยงามและฟาร์มดอกไมเ้มืองหนาว  

 
18.00 น. บริการอาหารค ่า(5) ณ ภตัตาคาร ดว้ยเมนูข้ึนช่ือของคาเมร่อน สุก้ี สตีมโบท๊. 



  
 
 

 

 
20.00 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ EQOUTORAIL HOTEL คาเมร่อนไฮแลนด ์ ท่ีพกัใจกลางธรรมชาติและขนุเขา พกัผอ่น

ตามอธัยาสัย ราตรีสวสัด์ิ  
วนัทีส่าม คาเมรอน ไฮแลนด์- ตลาดเช้าKEA FARM-ชมไร่ชา-น า้ตก ISKANDA - กวัลาลมัเปอร์ - จัตุรัสเมอร์

เดก้า-พระราชวงัอสิตาน่าเนอการ่า - TWIN TOWER PETRONUS- PUTRA JAYA-ล่องเรือชมสอง
ฝ่ังแม่น า้มะละกา- jonker street  - EQOUTORAIL HOTEL   มะละกา                   15 เมษายน 2561                                                                                  

07.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเท่ียว ชมตลาดเชา้KEA FARM เพลิดเพลินกบัการเลือกซ้ือสตรอเบอร์และผดัสดๆ 

 
 เท่ียวชมฟาร์มผกั, ไร่ดอกไม ้และสวนสตรอเบอร์ร่ี ใหท้่านไดอิ้สระกบัการถ่ายรูป 

 
 เดินทางถึงคาเมร่อน เท่ียวชมไร่ชาข้ีนช่ือ พร้อมจิบชาอุ่นๆ ท่ามกลางไอหนาวคาเมร่อน 

 
 เดินทางลงจากยอดเขา เพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวเขาท่ีสวยงาม เพลิดเพลินกบัการถ่ายภาพความสวยงามของ



  
 
 

 

น ้าตก   ISKANDA  ซ่ึงเป็นน ้าตกท่ีสวยท่ีสุดในมาเลเซีย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงกวัลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซียท่ีไดรั้บการขนานนามวา่  
 นครอุทยานแห่งแสงสี  “ THE CITY GARDENS OF LIFE ” 

 
 น าท่าน ชมความอลงัการของพระราชวงัอสิตาน่าเนอการ่า พระราชวงัแห่งชาติ สถานท่ีประทบัของสมเด็จ

พระราชาธิบดี หรือยงัดีเปอร์ตวนอากง พระราชวงัแห่งน้ีจะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเช่ือมกบัทางหลวงไปยงัตวั
เมือง และมีถนนทางเขา้พิเศษหลายเส้นทางพระราชวงัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีกวา่ 100,000 ตารางเมตร ซ่ึงมีการ
ครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนบัตั้งแต่นั้น 

 
 น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกบัอาณาจกัรเมืองโบราณกลางเมืองหลวงของมาเลเซีย น าท่านท่องเท่ียว 

ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจตุัรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อนัเป็นสถานท่ีมีความหมายทางประวติัศาสตร์ของชาติ
มาเลเซีย เพราะเป็นสถานท่ีจดัพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กบัเจา้ของประเทศ หลงัจากตกเป็นเมืองข้ึนของชาติ
ตะวนัตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ2054 - 2500 ) เร่ิมจากประเทศโปรตุเกส ท่ีบุกมาทางเรือและเขา้ยดึ เมืองมะละกา อนั
เป็นเมืองท่า จากนั้นก็อยูภ่ายใตก้ารปกครองของชาวดทัช์และองักฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2500 
มาเลเซียก็ไดอ้ธิปไตยกลบัคืนมาจากประเทศองักฤษ 

 
 น าท่านชมและถ่ายภาพดา้นนอก TWIN TOWER PETRONUS อดีตตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรม



  
 
 

 

ท่ีโดดเด่นของ ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซซาร์เปลี ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางยา่นธุรกิจ              
ของ  เมืองสะพานท่ีใชเ้ช่ือมตึกทั้งสองนั้นอยูร่ะหวา่งชั้น 41 และ 42 

 
 น าท่านสัมผสัความยิง่ใหญ่ตระการตาของเมืองใหม่  PUTRA JAYA ศูนย์ราชการทีส่มบูรณ์แบบ ท่ีสุด ในเอเชียซ่ึง

เกิดจากแนวความคิดของอดีตนายกรัฐมนตรี  มหาเธร์ โมฮมัหมดั  สร้างเพื่อใชเ้ป็นเมือง    ศูนยก์ลางการบริหาร
ประเทศ หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ  ไดย้า้ยมาอยูท่ี่น่ี  พร้อมน าท่านชมความสวยงามตระการตา
ของ  มัสยดิสีชมพูกลางน า้ ท่ีสร้างดว้ยหินแกรนิต สีกุหลาบ ชม อาคารรัฐสภาและอาคารศูนยร์าชการต่าง ๆ 

 

 
18.00 น. บริการอาหารค ่า (8) ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารเท่ียง น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ด่านสะเดา 
 หลงัจากนั้นน าท่าน ล่องเรือชมสองฝ่ังแม่น า้มะละกา ในอดีต แม่น ้าคือหวัใจส าคญัของการคา้ในเมืองมะละกาและ

มกัจะพลุกพล่านไปดว้ยพอ่คา้จากทัว่ทุกมุมโลกอาคารบางหลงัในยคุนั้นยงัคงตั้งตระหง่านอยูริ่มแม่น ้า ลอ้มรอบ
ดว้ยหมู่บา้นเก่าหรือกมัปงและอาคารสมยัใหม่ 

 



  
 
 

 

 น าท่านเท่ียวชมย่านถนนคนเดิน jonker street ถนนสายน้ีเป็นแหล่งสินคา้เก่าและของโบราณท่ีมีช่ือเสียงรู้จกัไป
ทัว่โลก แมว้า่คุณไม่ใช่ผูช่ื้นชอบสินคา้เก่าโบราณ แต่หา้มพลาดท่ีจะแวะมาสัมผสับรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแห่งน้ี 
ร้านรวงต่างๆ จะเร่ิมคึกคกัตั้งแต่ช่วงเยน็และร้านคา้ส่วนใหญ่เปิดใหบ้ริการจนถึงเท่ียงคืน 

 
21.00 น. น าท่านเช็คอินเขา้สู่ EQOUTORAIL HOTEL มะละกา  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาสัย ราตรีสวสัด์ิ  
วนัทีส่ี่ ตึก Ducth Square -  โบสถ์เซนต์ปอลต์ -  ป้อมประตูซานติเอโก- สนามบินกวัลาลมัเปอร์– กรุงเทพฯ                                                                                

                                                                                                                                     16 เมษายน 2561                     
07.00 น. บริการอาหารเช้า(9) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
08.00 น. เช็คเอา๊ทอ์อกจากโรงแรมท่ีพกั นาท่านเท่ียวชม “เมืองมรดกโลก”เทีย่วเมืองเก่ามะละกา ช่องแคบมะละกานกั

เดินเรือทัว่โลกทั้งอดีตและปัจจุบนัรู้จกักนัเป็นอยา่งดี รัฐมะละกา ประเทศมาเลยเ์ซีย ตั้งอยูท่างตอนใตข้อง
คาบสมุทรมาเลย ์แมจ้ะเป็นเมืองเล็ก ๆ แต่ดว้ยคุณสมบติัพิเศษสมกบัท่ีไดรั้บการขนานนามวา่เป็น “ นครแห่ง
ประวติัศาสตร์ ของชนชาติมาเลเซีย” หรือ “ MALAYSIA’S HISTORIC CITY ” 

 น าท่านเก็บภาพกบั ตึก Ducth Square หรือจัตุรัสแดง เป็นจุดเร่ิมตน้การบอกเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคญัของมะละกา โบสถค์ริสตห์ลงัน้ีสร้างข้ึนโดยชาวดตัช์ในช่วงกลางศตวรรษท่ี18 โดยใชอิ้ฐสีชมพจูาก
ฮอลแลนด์เป็นโครงสร้างหลกั ภายในโบสถต์กแต่งดว้ยเกา้อ้ีนัง่ฟังเทศน์ตวัยาวท่ีสร้างดว้ยมือแบบดั้งเดิมในสภาพ
สมบูรณ์ Christ Church Melaka  สร้างข้ึนในปี 1741 เป็นท่ีระลึกครบรอบ100ปี ท่ีดทัช์ปกครองมะละกา และใน
เวลาต่อมา มีการสร้างน ้าพุหินอ่อน เน่ืองในโอกาสพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบติัครบ 65 ปี ของพระราชินีวคิตอเรีย 

 
 ชม โบสถ์เซนต์ปอลต์ (St. Paul’s Chruch) ตั้งอยูบ่นเนินเขาเซนตป์อล สร้างข้ึนในปีพ.ศ.2064 ปัจจุบนัเหลือเพียง

ผนงัส่ีดา้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เพื่อใหค้นรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้เท่านั้น ในยคุท่ีโปรตุเกสปกครองมะละกา 
โบสถแ์ห่งน้ีช่ือวา่ NosaSenhoraแต่เปล่ียนเป็น St. Paul เม่ือชาวดตัช์เขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มีรูปป้ันนกับุญฟราน



  
 
 

 

ซิส เซเวยีร์   (St. Francis Xavier) ผูมี้ช่ือเสียงดา้นการเผยแผศ่าสนาคริสตนิ์กายโรมนัคาทอลิคและมาเผยแผศ่าสนา
ท่ีมะละกาถึง4คร้ัง 

 
 และน าท่าน ป้อมประตูซานติเอโก (Porta De Santiago) อยูต่รงเชิงเขาเซนตป์อล สร้างข้ึนโดยชาวโปรตุเกส เป็น

ส่วนท่ียงัหลงเหลือของป้อมเอฟาโมซาท่ีถูกท าลายลงในระหวา่งสงครามแยง่ชิงมะละกาของโปรตุเกสและฮอลนัดา 
จนเม่ือชาวดตัช์ไดเ้ขา้ปกครองมะละกา ป้อมเอฟาโมซาไดรั้บการบูรณะอีกคร้ัง แต่ถูกท าลายอีกคร้ังดว้ยกองทพัเรือ
องักฤษ คงเหลือไวเ้พียงป้อมประตูซานติเอโก 

 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (10) ณ ภตัตาคาร 
13.00 น. น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่สนามบินกวัลาลมัเปอร์ เช็คอินกบัพนกังานภาคพื้นของสายการบิน พร้อมโหลดสัมภาระ 

จากนั้นผา่นพิธีตรวจคนออกเมืองประเทศมาเลเซีย  
16.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯโดย สายการบินมาลินโดแอร์  เท่ียวบินท่ี OD 522  
17.10 น. ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัความประทบัใจ 

 
 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,กางเกงขาสั้น,รองเทา้ท่ีสวมใส่สบาย 
 

 หมำยเหต ุ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ตามความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสถานการณ์ขณะนัน้ ความคับคั่งการจราจร สภาพอากาศ  โดยยดึถอืผลประโยชนข์องผู ้

เดนิทางเป็นส าคัญ 

 

 

 

 



  
 
 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 

       ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ  2  ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร 10  ม้ือ  ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมและค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายเุกิน 70 ปีข้ึนไป ค่า
ประกนั    อุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเง่ือนไข
ของกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

        ค่าธรรมเนียมค่าเชา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาต ิ
  ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์เป็น
ตน้ 
  ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
  ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
  ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณต้ีองการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระเงนิ  
              หากแจ้งภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณ)ี 
เงือ่นไขการช าระเงนิ : 

1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 16,900 
เดก็อาย ุ3 - 10 ปี (ไม่มีเตียงเสริม) 14,700 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ 3,800 



  
 
 

 

4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบิน
และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิก
ด้วยกรณีใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ :  
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 25 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การ
ประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อบุติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั
เดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 

 
 


