
 
 
 
 

 

 
 

วันแรก สนามบนิสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร ์– ปุตราจายา –  
                  คาเมร่อนไฮแลนด ์  (-/L/D) 
03.30 น.         คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M1-M4 สายการบนิMALAYSIA 

AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สมัภาระ 

05:55 น. เหินฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINEเท่ียวบนิท่ี 
MH797  ** มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการ *** 

09.10 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิกัวลาลัมเปอร ์หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  
 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต อนัเป็น

ท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยาย
อาหรบัราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความ
ทรงจ าท่ีจตัรุสัปตุรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มสัยิดแหง่
เมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพ.ู.มสัยิดอนั



งดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีท างานของนายกรฐัมนตรี ตัง้อยูเ่มืองปตุราจายา ผสมผสานทางดา้น
สถาปัตยกรรมของมสุลิมทนัสมยัท่ีสดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานท่ีท่ี
สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั สะพานสวยท่ีสดุแหง่หนึ่ง ซึ่งมี
รูปรา่งประหนึ่งลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด ์ หรือ สวิตแลนดม์าเลเซีย สถานท่ีพกัผอ่นตากอากาศท่ี

ขึน้ช่ือท่ีสดุแหง่หนึ่งของมาเลเซียระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัธรรมชาติอนัสลบัซบัซอ้นซึ่ง
มีความงดงาม อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมืองสามระดบั 
(สามชัน้) ชัน้แรกคือ Ring Let ชัน้ท่ีสองคือ Tanahrata ชัน้ท่ีสามคือ Bring Chang ทกุระดบัจะมี
รา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยงัเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้น าทา่นไตร่ะดบัภเูขา
ซึ่งเป็นเสน้ทางท่ีคดเคีย้วจากเขาลกูหนึ่งไปสูเ่ขาอีกลกูหนึ่ง ผา่นชมทิวทศันไ์รช่าท่ีปลกูเรียงราย
ตามไหลเ่ขา 

เยน็   น าท่านรับประทานอาหารมือ้เยน็ STEAMBOAT สกีุส้ไตลม์าเลเซีย 
น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Heritage Hotel หรือเทยีบเท่า  3.5* 

วันทีส่อง คาเมร่อนไฮแลนด ์– เกน็ติง้ไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  
น าท่านเขา้ชม น ้าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชัน้หินแกรนิต โดยชัน้สุดทา้ยท่ีไหลลงสู่สระน า้มี
ความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของท่ีระลึก ผักและผลไมพื้น้เมืองใหไ้ดล้ิม้ลอง 
พรอ้มเลือกซือ้หาผลิตภณัฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด  ์เป็นแหล่งผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงของ
ประเทศมาเลเซีย อาทิ ชาย่ีหอ้ BOH หรือ Best of Highlands   
น าท่านช่ืนชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึ้ง สมัผสักับ
ความงดงามของดอกไมห้ลากสี และซือ้หาผลิตภัณฑจ์ากน า้ผึง้ปลอดสารพิษในฟารม์ แลว้น าชม 
ตลาดเช้า แวะซื้อของพืน้เมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮ
แลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
          (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบ ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเช้า       

เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบ       เล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9  
        นิว้ไปด้วยเพือ่เตรียมน าของส่วนตังทีจ่ะน าไปใช้บนเก็นติง้ 1 คืน) 

น าทา่นนั่ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสดุในเอเชียจะไดส้มัผสั
ปยุเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบรสิทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดน ำเสือ้หนำวติดตัวไปด้วย) เก็น
ติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน
บริเวณเขตติดตอ่ของรฐัปาหงั และรฐัเซลงังอร ์อยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 
เมตร หา่งจากนครกวัลาลมัเปอร ์58 กิโลเมตร การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชา
คาสิโน ลิมโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตดัถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการ



สรา้งรีสอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจบุนัไดเ้ปล่ียนช่ือ
เป็น Theme Park Hotel  
*** อิสระรับประทานอาหารเยน็ทีเ่ก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 
จากนัน้น าทา่นเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL \GENTING 
เทยีบเท่า  3 * 
***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 
พักเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

หากห้องพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เตม็  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยงัมีบ่อนคาสิโนระดบัชาติ ท่ีไดร้บั
อนุญาตจากรฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเส่ียงโชคต่างๆ เช่น 
สล๊อตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส ำหรบัท่ำนที่ตอ้งกำรเขำ้คำสิโน ท่ำนสุภำพบุรุษ และ
สภุำพสตรีใสช่ดุสภุำพ เดก็อำยตุ ่ำกวำ่ 21 ปี หำ้มเขำ้ในคำสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนีก้ าลังท าการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วันทีส่าม    วัดชินสวี - วัดถ า้บาตู – กัวลาลัมเปอร ์– ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพั่ก  
อิสระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16 -24 
องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก นั่งกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา 
และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปป้ันของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ื
ชาวบา้นในมณฑลฟูเจีย้นใหค้วามเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเท่ียวทัง้ชาวมาเลเซียและ
ชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญสักการะพระท่ีวัดแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทั้งนีว้ัดชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินท่ีมี
ระดบัความสงูเหนือน า้ทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวดัประกอบไปดว้ยเจดียแ์บบจีน พระพทุธรูปหิน
ขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แมก่วนอิม หอชมวิว สถานปฏิบตัธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูป
ป้ันต่างๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลงัจากนัน้โดยสารรถสู่ นครกัวลาลมัเปอร ์ระหว่าง
ทางใหท้่านไดพ้กัเปล่ียนอิริยาบถท่ีบริเวณรา้นคา้สินคา้พืน้เมือง เพ่ือเลือกซือ้หาของฝากพืน้เมือง 
อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลบัคูค่รวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห ์ท่ีมีรสหอมกลมกลอ่ม
ราวกับกาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกมุาร ท่ี วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิของศาสนาฮินด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธก์มุารสงู
ถึง 42.7 เมตร  
 จากนัน้ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ์ซึ่งเป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ 
 ท่ีบรเิวณท่ีแมน่ า้ 2 สายตดักนั  

                                      น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณข์องตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึ่งเป็น 
                                      อาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ดว้ยความสงูถึง 452 เมตร  จากนัน้น าทา่นผา่นชม มัสยดิอา 
                               เหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสดุในมาเลเซีย  



น าทา่นชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการา่ ท่ีประทบัของสมเดจ็พระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผา่น      
ชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ 
เมอรเ์ดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรสัท่ีร  าลึกถึงวนัท่ีมาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพ้นจากประเทศใน
เครืองจกัรภพ 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย     น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย 

    อิสระใหท้า่นไดช้็อปป้ิงท่ีหา้ง MITSUI OUTLET พบกนัสินคา้ลดราคามากมาย 50-70 %  
    แบรนดช์ัน้น ากวา่ 50 แบรนด ์(หากมีเวลาเหลือ)  

......... น.     ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  
18.05  น.     น าทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เท่ียวบนิท่ี MH780 **  
                                  มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการ ***          
19.10  น.      เดนิทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอ้มความประทบัใจ 

*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้เมื่อมีจ านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร*์**  
// ผู้เดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มีหัวหน้าทัวร)์ 

 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกค้า 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
อัตราค่าบริการ 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 ไม่รวมค่าทปิไกด ์+ ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบิน 
 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจในการบริการ) 

 

JAN 20 

ไฟลท์ วันเดนิทาง 
ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด ์
หักค่าตั๋วคืน 

พักเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0910 

// 
MH780 

1805-1910 

17-19 JAN 2020 
7,999.- 
6,999.- 

3,500.- 3,500.- 

24-26 JAN 2020 
วนัตรุษจีน 

8,999.- 
6,999.- 

3,500.- 3,500.- 

31 JAN-2 FEB 2020 
7,999.- 
6,999.- 

3,500.- 3,500.- 

FEB 20 

MH797 7-9 FEB 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 



0555-0910 
// 

MH780 
1805-1910 

8-10 FEB 2020 
วนัมาฆบชูา 

9,555.- 3,500.- 3,500.- 

14-16 FEB 2020 
7,999.- 
6,999.- 

3,500.- 3,500.- 

15-17 FEB 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

21-23 FEB 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

28 FEB-1 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

MAR 20 

MH797 
0555-0910 

// 
MH780 

1805-1910 

6-8 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

13-15 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

14-16 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

20-22 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

21-23 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

27-29 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

28-30 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

APR 20 

MH797 
0555-0910 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

4-6 APR 2020 
วนัหยดุจกัรี 

9,999.- 3,500.- 3,500.- 

10-12 APR 2020 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

11-13 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

9,999.- 3,500.- 3,500.- 

12-14 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

9,999.- 3,500.- 3,500.- 

13-15 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

9,555.- 3,500.- 3,500.- 

17-19 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

24-26 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

25-27 APR 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

MAY 20 

MH797 
0555-0910 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 MAY 2020 
วนัแรงงาน 

8,999.- 3,500.- 3,500.- 

8-10 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

9-11 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

15-17 MAY 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 



22-24 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

29-31 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

JUN 20 

MH797 
0555-0910 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

12-14 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

19-21 JUN 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

26-28 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

 

- แจ้งข้อมูลส าคัญ - 
1. ***ราคาโปรโมชั่น ไมมี่ราคาเดก็*** 
2. ทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ปี  ราคา 3,500 บาท 
3. เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท ภายใน 1 วนัหลงัการจองพรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ท่ีจอง

ทวัร ์/ ส่วนท่ีเหลือจา่ยก่อนเดินทาง 20 วนั 
4. *** ซีรีย ์MH นีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไมส่ามารถคืนเงินท่ีช าระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

 

พเีรียดราคาโปรโมช่ัน   6,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้  
*** หากตัดกรุ้ปต้องช าระเป็นราคา 7,999 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

อัตรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครื่องบนิ และภาษีน า้มนั กรุงเทพฯ– กวัลาลมัเปอร ์- กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ไม่รวมค่าทปิไกด ์+ ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบิน 
(ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจในการบริการ) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

 



**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดยีวกัน เวลาใกล้เคียงกัน  
โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสว่น
ใหก้บัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

5. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัท่ีลกูคา้ระบตุอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน
บางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหอ้งพกัของลูกคา้ ณ วนัเขา้พกัแตท่างบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวนลกูคา้ 
เชน่  Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากหอ้งไม่พอ จะจดัใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของโรงแรมท่ี
จอง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้
ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็น
แบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้ประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกั
คา่บริการคืนได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านไดช้  าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและ
ยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 



 
 


