
 

 

 

 

 

 

� สมัผสัเมอืงในหมอก “เก็นติ�งไฮแลนด”์ 
� ชมิบกักุด้เตต๋น้ตาํรบัรา้น Sun Fong 
� ชมิสกุ ี�เห็ดเลศิรส เมอืงคาเมรอ่น ไฮแลนด ์
� ชมเมอืงใหมป่ตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู
� สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาตอินัสดชื3นที3คาเมรอ่นไฮแลนด ์
� พกัที3โรงแรมระดบัมาตรฐาน @ กวัลาลมัเปอร ์1 คนื /  
คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื /  เก็นติ�งไฮแลนด ์1 คนื  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บนิโดยเครื3อง AIRBUS 330 มจีอทวีสีว่นตวัทกุที3น ั3ง 
วนัแรก กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์ (-/-D) 
13.00 น. พรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ั�น 4 ประต ู9 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ 

Royal Jordanian (RJ) เจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
16.15 น. ออกเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ โดยเที�ยวบนิที� RJ 180 (มบีรกิารอาหารบนเครื�อง) สนุกกบัการดหูนัง ฟัง

เพลง เลน่เกมส ์บนเครื�องดว้ยจอทวีเีป็นสว่นตัวตามสะดวก 
19.25 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Sun Fong Bukkutteh บกักุด้เตต๋น้ตาํรบั !!!  

 นําทา่นเขา้สูท่ ี3พกั SENTRAL PUDU HOTEL/ ANCASA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  
 
 



 
 
 

วนัที3สอง กวัลาลมัเปอร–์คาเมรอ่นไฮแลนด ์ (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พกั  

จากนั/นนําทา่นเดนิทางสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์
ซ ึ�งเป็นเมอืงที�ตั /งขึ/นที�บรเิวณที�แมนํ่/า 2 สายตดักนั นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กวัลาลัมเปอร ์ ตกึปิโตรนสั ซึ�งเป็นอาคารแฝดที�สงูที�สดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร ชมโรงงาน
ดบีกุ (Pewter) ที�มชี ื�อเสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบีกุเป็นสนิแรท่ี�สรา้งความรุง่เรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี  
และเป็นแหลง่แรด่บีกุชั /นดขีองโลก จากนั/นนําทา่นแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยที�สดุใน
มาเลเซยี แวะถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีท์หารอาสา เพื�อลํารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครั/งที� 1 
และ 2 บรเิวณนั/นเป็นสวนสาธารณุะที�สวยงาม  จากนั/นนําทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ที�
ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที�ปัจจบุนัเป็น
สถานที�ของทางราชการ ตั /งอยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ ซึ�งเป็นจัตรัุสที�รําลกึถงึวันที�มาเลเซยีได ้
ฉลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานที�พักผอ่นตากอากาศที�ข ึ/นชื�อ
ที�สดุแหง่หนึ�งของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึ�งมคีวาม
งดงาม อยูส่งูกวา่ระดับนํ/าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นี/แบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชั /น) ชั /นแรก
คอื Ring Let ชั /นที�สองคอื Tanahrata ชั /นที�สามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม 
แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศกย็งัเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี/ นําทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึ�งเป็นเสน้ทางที�คดเคี/ยว
จากเขาลกูหนึ�งไปสูเ่ขาอกีลกูหนึ�ง ผา่นชมทวิทศันไ์รช่าที�ปลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา ชม นํ �าตกเลคอสิ
กนัดา ซึ�งไหลผ่า่นชั /นหนิแกรนติ โดยชั /นสดุทา้ยที�ไหลลงสูส่ระนํ/ามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณ
ใกลเ้คยีงมรีา้นขายของที�ระลกึ ผักและผลไมพ้ื/นเมอืงใหไ้ดล้ิ/มลอง พรอ้มเลอืกซื/อหาผลติภณัฑจ์ากใบ
ชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์ เป็นแหลง่ผลติชาที�มชี ื�อเสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิ ชายี�หอ้ BOH 
หรอื Best of Highlands 

เย็น  นําทา่นอาหารมื�อเย็น อาหารขึ�นชื3อของแหง่นี� 
นําทา่นเขา้สูท่ ี3พกั HERITAGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัที3สาม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นต ิ�งไฮแลนด ์ (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พกั  

ชื�นชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา แลว้นําท่านชม ฟารม์ผึ�ง สัมผัสกับความงดงาม
ของดอกไมห้ลากส ีและซื/อหาผลติภณัฑจ์ากนํ/าผึ/งปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ไรส่ตรอเบอรี3 ซึ�ง
ออกผลตลอดปี ทา่นสามารถเก็บสตรอเบอรี�สดจากไร ่หรอืซื/อผลติภณัฑจ์ากสตรอเบอรี�เป็นของฝาก ตื�น
ตากบัความงามหลากสสีนัของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับ อาท ิกหุลาบ คารเ์นชนั 
เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติ/ง 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  เดนิทางตอ่สู ่เก็นติ�งไฮแลนด ์Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปา
หัง และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกว่าระดับนํ/าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 
เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การก่อสรา้งดําเนนิดว้ย
ความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริ�มลงมอืตัดถนนขึ/นสู่
ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดย
ในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึ�งปัจจุบันได ้
เปลี�ยนชื�อเป็น Theme Park Hotel ท่านจะไดส้นุกสนานกับการนั�ง
กระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยใีหมล่่าสดุซึ�งสามารถวิ�งได ้6 เมตรต่อวนิาท ีจากสถานีถงึ
โรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ซึ�งยาวที�สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิh
อนัหนาวเย็น (โปรดนําเสื/อหนาวตดิตัวไปดว้ย) จากนั/นนําท่านเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม “FIRST WORLD” 
***(อสิระอาหารเย็นเพื3อความสะดวกในการทอ่งเที3ยว)*** 



ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลกึกบัสถานที�ตา่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิที�ไดรั้บอนุญาต
จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสี�ยงโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านที�ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ�ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

  ***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกั 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ*** 
***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนี�กําลงัทําการปรบัปรุงเพื3อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัที3ส ี3  เก็นต ิ�ง–โรงงานช็อคโกแลต–ชอ้ปปิ� ง–ปตุราจายา-กรงุเทพฯ  (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที3พกั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที�มอีณุหภูมเิฉลี�ยตลอดปี 16-24 องศา
เซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก นั�งกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสาร
รถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กเปลี�ยนอริยิาบถที�บรเิวณรา้นคา้สนิคา้พื/นเมอืง เพื�อ
เลอืกซื/อหาของฝากพื/นเมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึ/นชื�อของเมอืงอิ
โปห ์ที�มรีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด 

เที3ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําชม โรงงานช็อกโกแลต เพื�อซื/อหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก แลว้นําท่านสูห่า้งสรรพสนิคา้ Suria 
KLCC ซึ�งตั /งอยู่บรเิวณฐานของ ตกึแฝดปิโตรนสั เพื�อชมวถิีชวีติของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พรอ้ม
เลอืกชอ้ปปิ/งสนิคา้ตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่นครปตุราจายา นครแหง่อนาคต อนัเป็นที�ตั /งของหน่วยงานราชการ 
รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมต่างๆ 
ในนครหลวงแห่งใหมข่องประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําที�จัตุรัสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็น
มสัยดิปตุรา มสัยดิแหง่เมอืงซึ�งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั /งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา และชมความงามของ
สะพานวาวาซันสะพานสวยที�สุดแห่งหนึ�งซึ�งมีรูปร่ างประหนึ�งลูกศรพุ่ งออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง 

เย็น  รบัประทานอาหารคํ3า ณ ภตัตาคาร 
22.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เที3ยวบนิที3 RJ181  
23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 

*************** 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี3ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี3ยนราคา 

หากมกีารปรบัขึ�นของภาษนํี�ามนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื3อมจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึ�นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัsวเครื3องบนิภายในประเทศเพื3อประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัsว 

พกัเดี3ยว 

BKK-KUL 
RJ180 

5-8 JUN 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 

1615-
1925 12-15 JUN 2015  

KUL-BKK 
RJ181 

19-22 JUN 2015  
2210-
2325 26-29 JUN 2015  

BKK-KUL 
RJ180 

3-6 JUL 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 

1615-
1925 10-13 JUL 2015  

KUL-BKK 
RJ181 

17-20 JUL 2015  
2210-
2325 24-27 JUL 2015  

  
30 JUL - 2 AUG 

2015 

  วนัอาสาฬหบชูา 

BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

7-10 AUG 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 
14-17 AUG 2015  

21-24 AUG 2015  

28-31 AUG 2015  
BKK-KUL 

RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

4-7 SEP 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 
11-14 SEP 2015  

18-21 SEP 2015  

25-28 SEP 2015  



BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

2-5 OCT 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 

9-12 OCT 2015  

16-19 OCT 2015  
23-26 OCT 

2015 
วนัปิยะมหาราช  

30 OCT - 1 NOV 
2015  

 
เงื3อนไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจําทา่นละ 10,000 บาท  

พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นที3เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานี�รวม   
� คา่ตัuวเครื�องบนิ และภาษีนํ/ามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์กรงุเทพฯ (ตัuวกรุ๊ป)  
� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ระบไุวใ้นรายการ  
� คา่ที�พัก 3 คนื  
� คา่นํ/าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
� คา่บตัรเขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตา่ง ๆ ตามรายการที�ไดร้ะบไุว ้ 
� คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ/นอยูก่บัเงื�อนไขของกรรมธรรม)์  

 
อตัรานี�ไมร่วม   

� คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 10 RM/คน/วนั + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
� คา่อาหาร และเครื�องดื�มที�ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที�นํ/าหนักเกนิ 20 กก.  
� คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
� ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3%   

 
 
 

เที3ยวไมร่อทวัร ์..... เดนิทางไดท้กุวนัศกุร-์กลบัจนัทร ์

เดนิทาง 2-3 ทา่น ราคา 21,999.-  
เดนิทาง 4-6 ทา่น ราคา 20,999.-  
เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 19,999.-  
เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 17,999.-  
เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 16,999.-  
พกัเดี3ยวเพิ3มทา่นละ 5,900.-   

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ คนขบัรถพดูองักฤษดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 



เอกสารที3ใชใ้นการเดนิทาง   
� หนังสอืเดนิทางที�มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที�จะออกเดนิทาง 
� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ื3อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ/นไป คนืเงนิทั /งหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปที�เดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลที�ตอ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที�มกีารการันตคีา่มดัจํา
ที�พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั /งหมด 
 

5. เนื�องจากตัuวเครื�องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที� ที�ระบบุนหนา้ตัuวเทา่นั/น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทั /งสิ/น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี�ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิhในการคนืเงนิทั /งหมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั /งที�กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�บรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิhไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั /งสิ/ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื/อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั /งสิ/น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 

 

9. เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั /งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั /งหมด 

 

หมายเหต ุ
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิhที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี/ เมื�อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที�สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที�นอกเหนอืความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื�องจากรายการทวัรน์ี/เป็นแบบเหมาจา่ย
เบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิhการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิhไมค่นืเงนิในทกุกรณี บรษัิทฯมสีทิธิhที�จะเปลี�ยนแปลงหรอืสบัเปลี�ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิท
ขอสงวนสทิธิhที�จะเลื�อนการเดนิทางในกรณีที�มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื/อไมเ่ที�ยวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื�อทา่นไดช้าํระเงนิมดัจํา
หรอืทั /งหมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงื�อนไขตา่งๆ 
 


