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MH22:มาเลเซยี 3วนั 2คนื :คาเมรอน เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ 
The Best Of Malaysia  Cameron Genting ...2 ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว  

             เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอร ์
* เยอืนเมอืงเมอืงตากอากาศ คาเมรอน มอีากาศ หนาวเย็นตลอดท ั�งปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไมส้วยงาม 

* เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัFงกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน ชอ้ปปิ� งเก็นติ�งเอา้เล็ท เปิดใหมล่า่สดุ 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ โรงงานช็อคโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  

  พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติ�ง 1คนื 
                  กาํหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11 ปี 

พกัเดีFยวเพิFม จํานวน 

26-28 มกราคม  9,988  
 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

2,500 25 
9-11 กมุภาพนัธ ์ 9,988 2,500 25 

2-4 มนีาคม 10,988 2,500 25 
9-11 มนีาคม 9,988 2,500 25 

16-18 มนีาคม 9,988 2,500 25 
23-25 มนีาคม  9,988 2,500 25 

30มนีาคม-1เมษายน 9,988 2,500 25 

6-8 เมษายน 11,988 2,500 25 

13-15 เมษายน 13,988 2,500 25 
29เมษายน-1พฤษภาคม 12,988 2,500 25 

5-7 พฤษภาคม 9,988 2,500 25 
18-20 พฤษภาคม 9,988 2,500 25 
25-27 พฤษภาคม 9,988 2,500 25 

     



  

04.30 น. พรอ้มกนัที ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั #น 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
             MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั/วโดยสาร 
05.55 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีFยวบนิทีF MH797  
09.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ 

นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั#นนําท่านเดนิ สู ่กวัลาลมัเปอร ์  (เวลาประเทศ
มาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชัวโมง) กัวลาลัมเปอร์  ถงึเมอืง
หลวงกัวลาลัมเปอร ์นําทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวง
ประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแห่ง อสิระภาพ) 
ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทีอังกฤษ
เคยปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาด
ใหญ ่หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้น
เรา และชมอดตี เสาธงทีสงูทีสดุในโลก Union Jack ทีสงูถงึ 100 
เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี# ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อยา่งเห็นได ้
ชดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีทกุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี 
ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ เฉลมิฉลองและมงีานรืนเรงิกัน ซึงธงชาต ิอังกฤษไดถู้กลดลงครั #งสดุทา้ย 
เมือ วันที  31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีดว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เทีFยง       � บรกิารอาหารเทีFยงทีFภตัตาคารจนี 
บา่ย        หลังอาหารนําท่านเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ สถานทีพักผ่อน

ตากอากาศทีข ึ#นชือทีสดุแหง่หนึงของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางที
คดเคีP ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพทีสวยงามของธรรมชาตสิองขา้ง
ทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ที
ปลกูทัวทั #งขนุเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนทีรูใ้จ พรอ้ม
อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซื#อเป็นของฝากกับคนทาง
บา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน นําทา่น � รบัประทานอาหารคํFาแบบพื�นเมอืง(สตมีโบต๊)   
จากนั#นนําทา่นเขา้สูท่ีพักโรงแรม   Heritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศัย ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น อณุหภมูปิระมาณ20-24 องศา(กรณุา
เตรยีมเสื#อกนัหนาวดว้ยนะคะ่)  

วนัทีFสอง       คาเมรอน  Lavender Graden  นํ �าตกอกีกานดา้  Genting Outlet  เก็นต ิ�งไฮสแ์ลนด ์      
                                                                                                                            � เชา้,เทีFยง,เย็น 
เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ทีFหอ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเย็นสบายจากนั#นนําท่าน

เดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรีคาเม
รอนทีข ึ#นชือ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืก
ซื#อผลไมห้รอืของฝากตามอธัยาศัย จากนั#นนําทา่นไปชมLavender 
Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืง
หนาว หลากหลายส ีใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศัย  สมควรแกเ่วลานํา
ท่านเดนิทางลงจากคาเมรอนเพือเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่าง
ทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรปูนํ �าตกอสิกานดา้ ทีอยูร่มิทาง 

เทีFยง  � บรกิารอาหารเทีFยงทีFภตัตาคาร 

จากนั#นนําท่านเดนิทางสู ่ จากนั#นนําท่านเดนิทางสู ่Resort World 
Genting นําทา่นไปชอ้ปปิ� งทีF Genting outlet premium เอา้
เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สุด บรเิวณสถานกีระเชา้ใหม่
ข ึ�นสูเ่ก็นติ�ง ท่านจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม 
ราคาพเิศษสดุ   นําทา่นสนุกตืนเตน้โดยนําท่านนังกระเชา้ลอยฟ้าที
รวดเร็วและปลอดภัยทีสุดแห่งหนึงของโลก จากสถานี SKYWAY 
ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขา “เก็นติ�ง ไฮแลนด”์ นครทีไม่เคย  
หลั บ ใ หล  มีอ าก าศ หน า ว เ ย็ น ต ล อ ด ปี บน ยอ ด เ ข าสู ง ก ว่ า
ระดับนํ#าทะเล 6,000ฟิต  
:เขา้สูท่ีพัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL (ขอสงวนสทิธกิรณีโรงแรมบนเก็นติ�ง
เต็มหรอืมงีาน Event โดยมาพกัทีFกวัลาลมัเปอรแ์ทน)  ทีเฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คณุ
จะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ 
บนเก็นติ#งไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติ�ง ไฮแลนด ์ รี
สอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิง ซึงพรังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ 
ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครืองเล่นและอกีนานาบรกิาร ตืนตากับรูปปั#น
ขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์เสมือนกับคุณไดไ้ป
เยือน ณ สถานทีนั #นจริง ๆ   อิสระท่องเทีFยวทีF "เฟิสท์ เว ิลด์
พลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง 30 เลน, บรกิาร
นวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ในร่ม ไม่รวมค่าบัตรสวน

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์               �เทีFยง,เย็น 



  

สนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสียงโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแม
ชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสื#อคอ
ปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั #น )    
: บนเก็นติ#งไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื#อแจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 

คํFา  � บรกิาร อาหารคํFาทีFหอ้งอาหารโรงแรม 
(ทีFพกับนเก็นติ�งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3ทา่น 
สามารถซื�อหอ้งพกัเดีFยวเฉพาะบนเก็นติ�งได ้คา่พกัเดีFยวบนเก็นติ�ง ชําระเพิFมทา่นละ 1,500 บาท 
 

เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ทีFหอ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติ�งโดยกระเชา้ จากนั#นขึ#นรถปรับอากาศเดนิทางไปชม วดัถํ �าบา
ต ู Batu Cave ชมวดัฮนิดขูนาดใหญ ่ มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ั #งปากทาง
ขึ#นบนัไดสูป่ากถํ#า  จากนั#นนําทา่นซื#อ ของฝากพื�นเมอืงและรา้นดวิตี�
ฟร ีจากนั#นนําทา่นเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ นําทา่นเดนิทางไปชมบรเิวณ
ดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ พระราชวังแหง่ชาต ิ สถานที
ประทับของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากงพระราชวังแหง่นี#จะ
เป็นกลุม่อาคารรปูทรงโดมเชือมกบัทางหลวงไปยังตัวเมอืง และมถีนน
ทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวังแหง่นี#ตั #งอยูบ่นพื#นทีกวา่ 100,000 
ตารางเมตร ซึงมกีาร  ครอบครองมาตั #งแตท่ศวรรษที 1990 และกลายเป็น
เขตพระราชฐานนับตั #งแตนั่#น (สามารถถา่ยรปูจากดา้นนอกเทา่นั#น)  จากนั#น
นําทา่นชมและถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีFสูงทีFสุดในโลก ตกึปิโตรนสั   

เทีFยง   � บรกิารอาหารเทีFยงทีFภตัตาคาร 
บา่ย   จากนั#นเราไปลิ#มรสชอ็กโกแลตที Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อค

โกแลตทีใหญท่ีสดุในมาเลเซยีมาเลเซยีและทา่นสามารถ
เลอืกซื#อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย    จากนั#นนําทา่น
เดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหม่
ของมาเลเซยี ทีเป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้
ชือวา่เป็นเมอืงในสวนที สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ี เสน่หข์องทีนีคอืสวนพฤษ
ชาต ิ ทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชมและถา่ยรปูกบัอาคารที
ทํางานของนายกรัฐมนตร ี อาคารมสัยดิสชีมพูอาคารทีFทําการรฐั  สะพานแขวน 
ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  จากนั#นนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

22.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines    เทีFยวบนิ   MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
                                                      

รายการทวัรส์ามารถเปลีFยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืFองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั}วเครืFองบนิโปรโมช ัFน จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมืFอทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีFยนแปลง เลืFอน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีFทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครืFองบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ั}วเครืFอง มฉิะน ั�นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลียนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนืองมากจากการปรับขึ#น ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์นํ#ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลียน และเมือตกลงเดนิทางและออกตั/วบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลียนแปลงชือ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 
สายการบนิทีใช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 
เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  
สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครั #ง) 
สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่นเดนิทาง   
โรงแรม จํานวน 2 คนื คอื คาเมรอน 1คนื เก็นติ#ง 1คนื   

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี จัดพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
(ทีพักบนเก็นติ#งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซื#อหอ้งพักเดียวเฉพาะบนเก็นติ#งได ้คา่พักเดียวบนเก็นติ#ง ชาํระเพิม 1,500 
บาท/ทา่น 

อาหาร มื#อเชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มื#อเทียง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี นังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม นํ#าพรกิไปได ้

วนัทีFสาม      เก็นต ิ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   สนามบนิ KLIA-สนามบนิสวุรรณภมู ิ      �เชา้,เทีFยง  



  

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 
เทา่กบัประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 ร)ู เตรยีม Adapter แปลง 3 ขา 
สําหรับการชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 

นํ#าดืม นํ#าดืม จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นํี#าดืม แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  
การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือหวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขั #นตํา 20 ทา่นขึ#นไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 60 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความ
ประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนี�รวม   คา่เครืองบนิไปกลับ ชั #นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ �ามนัแลว้
, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทียว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมื#อทีระบใุนรายการ  
, คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่นํ#าดืม ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการ
เดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ทั #งนี#ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัทีมกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครืองดืมนอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม 7% ภาษีหัก ณ ทีจา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยั
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแรงงาน
ทั #งไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึงอยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,คา่ทปิ
ไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 60 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทีFประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ํFากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงืFอนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นทีเหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน ตั/วเครืองบนิเป็นราคาแบบซื#อขาด เมือทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั #งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทั #งสิ#น  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพืFอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมืFอทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงืFอนของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีมผีูเ้ดนิทางตํากวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิhทีจะเปลียนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอืน ๆ ทีอยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิมเตมิทีเกดิขึ#นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิhทีจะปรับราคาตามสถานการณ์ทีมกีารปรับขึ#นจากภาษีเชื#อเพลงิทีทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิมเตมิ ตลอดจนการเปลียนแปลงเทียวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทียวจะสิ#นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทียว
สละสทิธิhและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั #งสิ#น เนืองจากคา่ใชจ้า่ยทีทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั #งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบชาํระเต็มมเีงือนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลียนแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทีจะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั#น ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั #งสิ#นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั#น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ



  

ประเทศในรายการทอ่งเทียว อนัเนืองมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีFบรษิทัไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีFยวเทา่น ั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงืFอนไขกรมธรรมของบรษิทั
ได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมืFอทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อ
ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัFวไป) 

10. เมือทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั #งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไดร้ะบไุวท้ั #งหมด 

 

 

 


