
  

 
  
 
 

 

 
บินตรงสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH) 

ชมมัสยิดอาเหม็ด ซ่ึงเป็นมัสยิดเก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย พักบน คาเมรอน ไฮแลนด์ และ 
เกน็ติง้ ซ่ึงเป็นสถานท่ีตากอากาศ พักผ่อนท่ีขึน้ช่ือของมาเลเซีย ปุตราจายา(PUTRAJAYA 

CITY) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่ง
เมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกหุลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

 
 



 
   04.00 น.  คณะมาพร้อมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Mเช็คอนิกรุ๊ปของ

สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (MALAYSIA AIRLINE) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก 

   06.00 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH797 ใช้เวลา
เดนิทาง ประมาณ 2 ช่ัวโมง 

   09.10 น.          เดนิทางถึงสนามบิน กวัลาลมัเปอร์ น าท่านผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศ
มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  

  หลังจากนั้นน าท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซ่ึงเป็นมัสยิดเกา่แกแ่ละสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปคู่กบั
อนุสาวรียท์หารอาสา เพื่อล ารึกถึงเหตุการณ์การสู้รบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1  และ 2 จากนั้นน าท่านผ่าน
ชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีทางราชการ ตั้งอยูต่รงขา้ม กบั จตัุรัสเมอร์เดกา้ ซ่ึง
เป็นจตุัรัสท่ีร าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครือจักรภพ จากนั้นน าท่านเดินทาง
ต่อไปยงั ถ ้าบาตู ใหท่้านไดา้ท่านแวะนมสัการ พระขนัธกุมาร ท่ีวดัถ ้ าบาตู ซ่ึงเป็นศาสนสถานท่ีศกัด์ิสืธ์ิ
ของศาสนาฮินดู ดา้นหน้าปากทางขึ้นบนัไดไปยงัถ ้ า ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธ์กุมารสูงประมาณ 43 
เมตร 

 
 เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซ่ึงเป็นสถานท่ีตากอากาศ พกัผ่อนท่ีขึ้นช่ือท่ีสุดแห่งหน่ึง

ของประเทศมาเลเซีย ดินแดนท่ีอยูสู่งกว่าระดบัน ้ าทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบน
เขาอนัสลับซับซ้อนตลอดสองขา้งทาง เพลิดเพลินกบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงกอ่สร้างและประวติั
ต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ท่ีปลูกทัว่ทัง่ขุนเขา พร้อมกบัทศันียภาพอนัสวยงาม ใหทุ้ก
ท่านได ้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอนัสวยงาม   

 
ค า่                 รับประทานอาคารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ณ HERITAGE HOTEL CAMERON HIGHLANDS ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วนัแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - ถ า้บาตู – 
คาเมร่อน ไฮแลนด์                                         



  

 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  สัมผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบาย บนยอดเขาในยามเช้า สัมผสัความสวยงามของ สวนดอกไม้

เมืองหนาว ท่ีมากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวนานาพนัธ์ุต่างๆ อาทิ แยมมิร่า กุหลาบ โคม
ญ่ีปุ่น ฯลฯ สนุกกบัการถ่ายรูป ชมไร่มะเขือเทศ สีสัน สดใส ตื่นตากบัพืชพนัธ์ุกระบองเพชร ท่ีมีรูปร่าง
แปลกตา น าท่านชม สวนสตรอเบอร่ี และความงามของ สวนดอกไม้ ท่ีอากาศหนาวเยน็ตลอดทั้งปี น า
ท่านไปชม  สวนลาเวนเดอร์  (LAVENDER CAMERON GARDEN) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตาม
อธัยาศยั แวะชม ฟาร์มผึ้ง ซ่ึงชาวคาเมรอนนิยมเล้ียงกนั เป็นจ านวนมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศสภาพ
ระบบนิเวศน์ภายในฟาร์มหรือเลือกซ้ือน ้ าผึ้งกลบับา้น ซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย น าท่านแวะ
ถ่ายรูปคู่กบั น า้ตกอสีกนัดา ซ่ึงเป็นน ้ าตกท่ีมีความสวยงามแบบธรรมชาติอยา่งมาก ตั้งอยูร่ะหว่างเส้นทาง
ลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยช่ือเตม็น ้ าตกอีสกนัดากค็ือ LATA ISKANDAR WATERFALL อยูใ่นรัฐเป
รัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน ้ าตกธรรมชาติท่ีมีความชุมช่ืนและมีน ้ าไหลตลอดทั้งปี   

   
 เท่ียง               รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ยอดเขา เก็นติ้ง (CITY OF ENTERTAINMENT) สถานท่ีพกัตากอากาศอัน

เล่ืองช่ือ เดินทางถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า (หา้มน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเชา้ โปรดเตรียมกระเป๋าขนาดเล็ก
ไม่เกนิ 22X14X9 น้ิวไปดว้ยเพื่อเตรียมน าของใชส่้วนตวัท่ีจะน าไปใชบ้นเกน็ต้ิง 1 คืน) น าท่านนัง่กระเช้า
ลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครท่ีไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าขา้มภูเขาท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก 
จากนั้นน าท่านเขา้ท่ีพกั โรงแรมเฟิ สร์ทเวิล์ด ใหท่านได้เพลิดเพลินกบั CITY OF ENTERTAINMENT 
เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า 
SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและใหญ่โตบนยอดเขา ท่ีเตม็ไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมชั้น
น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย 
อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเกน็ต้ิง และสามารถสนุกกบั 

วนัที่สอง        สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – ฟาร์มผึง้ - น า้ตกอีสกันดา – เก็นติง้ 



SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆไดส้นุกสนานเต็มท่ีกบั บา้นผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่า
เคร่ืองเล่น) หรือใหท่้านสนุกกบัคาสิโนเส่ียงโชคซ่ึง 

  เปิดตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซ้ือ
ชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านท่ีจะเขา้คาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเส้ือคอปกและรองเทา้หุ้ม
ส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี ห้ามเขา้คาสิโน  (กรณีท่ีไม่ไดห้้องพกับนเกน็ต้ิง 
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ีกวัลาลมัเปอร์แทน)    

 
ค า่                อสิระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอธัยาศัย 
                      เดนิทางเข้าสู่ท่ีพกั ณ โรงแรม FIRST WORLD HOTEL GENTING HIGHLANDS ระดบั 3 ดาว หรือ 

เทียบเท่า            

 
 เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหาร  

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(PUTRAJAYA CITY) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจ
เมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ีใหค้วามส าคญั กบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมยัใหม่ และยงัเป็น
ท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนคร
แห่งใหม่ของมาเลเซีย น าท่านชมจตัุรัสปุตรา  น าท่านชม มัสยิดปุตรา มสัยดิสีชมพู มสัยดิแห่งเมืองซ่ึงสร้าง
จากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบปุตรา 

 เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ใหท่้านไดช้มเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกวัลาลมัเปอร์ ซ่ึง
เป็นเมืองท่ีตั้งขึ้นท่ีบริเวณแม่น ้ า 2 สายตดักนั น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดปิโตรนัส ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
ตึกระฟ้าในกวัลาลัมเปอร์ และยงัเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีสูงถึง 452 เมตร จากนั้นน าท่านสู่ตึก 
พาวเิลยีน ใหท่้านไดอิ้สระช็อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้หลากหลายชนิดมากมาย 

 
14.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบิน KLIA 

วนัที่สาม   เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ตึกแฝดปิโตรนัส – ช็อปป้ิงที่ PAVILLION - กรุงเทพ       



16.10 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH774 ใช้เวลา
เดนิทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

17.15 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 

**************** หมายเหตุ  โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ******************** 
 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
ในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย ปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศ 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณใีดๆ ทิง้สิ้น 
 

อัตราค่าบริการ 

อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 2-3 
ท่าน 

เด็กอายุต ่ากว่า 
12  ปี พกักับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 8- 12 ปี 
(เสริมเตียง) 

เด็ก 8- 12 ปี 
(ไม่เสริม
เตียง) 

 
พกั
เดี่ยว 
เพิม่ 

ราคาไม่
รวมต๋ัว  

 

วนัที่ 12-14  ม.ค. 61 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,500.- 3,500.- 

วนัที่ 26-28 ม.ค. 61 12,900.- 12,900.- 11,900.- 10,900.- 4,500.- 3,500.- 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าบตัรโดยสารชั้นประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เส้นทางตามท่ีระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามันไว้

เรียบร้อยแลว้ 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 และท่านตอ้งช าระเพิ่มเติม ในกรณีท่ีทางสายการบิน

มีการเรียกเกบ็เพิ่ม 
 ค่าท่ีพกั 2 คืน หอ้งละ 2  - 3 ท่าน 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 หวัหนา้ทวัร์ หรือมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง  
 ประกนัอุบตัิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) 
 สัมภาระน ้ าหนกัไม่เกนิท่านละ 30 กก. 

 
 
 
 



อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าน ้ าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกนิกว่าสายการบินก  าหนด 30 กโิลกรัม  
 ค่าทิปไกด์และคนขับรถวนัละ  200 บาทต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการและการส ารองที่น่ัง 
 กรุณาช าระเต็มจ านวน / ท่านหลงัจากการจองภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร ไทยพาณชิย์  (สาขา หนึ่งพนั) 
ช่ือบัญชี       นายโสฬส ศิริวลัลภ  
เลขที่บัญชี      175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลปิโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 

 เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

กรณียกเลิก 
 ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15 วนัขึ้นไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 8-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1-7 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย, ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณใีดๆทั้งสิ้น ในกรณเีจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท าการเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสีย
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจ าตัว๋ท่านละ 10,000 บาท  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตาม
เง่ือนไข 

 ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  EXTRA FLIGHT และ 
CHARTER FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ 

 
 
 



เง่ือนไขการเดินทาง 
 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกดิเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกดิจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกดิขึ้นทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบตัิเหตุต่างๆ 

 หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการท่ีท่านไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเขา้ประเทศ อันเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

 รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลังจากได้ส ารองท่ีนั่งบนเคร่ือง และ
โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงขึ้น บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋
เคร่ืองบินตามสถานการณ์ดงักล่าว 

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก ีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทัวร์อ่ืน
ทดแทนให ้แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการนั้นๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูมี้อ านาจของบริษทัฯ ก  ากบัเท่านั้น 

 หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

  กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี 
 บริษทัระบุในรายการเดินทาง  บริษทัของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งส้ิน 
 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคก์ารเดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น 
 เท่ียวบิน และรายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
 เม่ือท่านตกลงช าระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน

เง่ือนไขและ ขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 โรงแรมท่ีพักในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการก  าหนดดาวและประเภทของท่ีพักแตกต่ างกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมท่ีพกัทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศอินโดนีเซีย
ตามท่ีระบุในรายการท่องเท่ียวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพกัคู่ (TWIN หรือ DOUBLE) ในกรณีท่ี
ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กบัขอ้จ ากดัของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซ่ึงมีความแตกต่างกนัอาจจะท าใหท่้านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนั และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามท่ีตอ้งการ 

 กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า หรือ
อุบติัเหตุต่างๆ ใดๆทั้งส้ิน 



 เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่า
ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมดัจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

  ในกรณท่ีีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกคร้ัง มิเช่นนั้นทางบริษัท 
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ     บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบิน ท้ังไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนีข้ึน้อยู่กับ
สายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ 
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทาง
เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ 
และจะต้องมีจ านวนผู้โดยสารจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง  ในกรณีท่ีมีจ านวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มี
หัวหน้าทัวร์ไทย    อตัราค่าบริการนี ้ส าหรับเดนิทางตั้งแต่ 20 ท่านขึน้ไป ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาในกรณทีี่มี
ผู้เดนิทางไม่ถึง 20 ท่าน 
 

** กรุณาส่งมอบหนังสือเดนิทางให้บริษัทฯ ก่อนวนัเดนิทาง เพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ** 


