
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MH23 ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื: คาเมรอน เก็นติ�ง กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best of Malaysia Cameron, Genting 2 ขนุเขาทา้ไอหมอกลมหนาว 
∞ คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ั�งปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไมส้วยงาม 
∞ เก็นต ิ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัAงกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน ชอ้ปปิ� งเก็นต ิ�งเอา้เล็ท  
∞ เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา  
 

** พกัโรงแรม: บนคาเมรอน 1 คนื เก็นติ�ง 1คนื **อาหารพเิศษ: สตมีโบต๊ 1มื�อ 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

 

                  กาํหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11 ปี 

พกัเดีAยวเพิAม จํานวน 

22-24 ม.ิย. 9,998  
 
 
 
 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

2,500 25 
29 ม.ิย.-1ก.ค. 9,998 2,500 25 

6-8 ก.ค. 8,998 2,500 25 
13-15 ก.ค. 9,998 2,500 25 
20-22 ก.ค. 9,998 2,500 25 
27-29 ก.ค. 11,998 2,500 25 
28-30 ก.ค. 11,998 2,500 25 

3-5 ส.ค. 8,998 2,500 25 

10-12 ส.ค. 9,998 2,500 25 
11-13 ส.ค. 10,998 2,500 25 

31 ส.ค.-2 ก.ย. 8,998 2,500 25 
7-9 ก.ย. 9,998 2,500 25 

14-16 ก.ย. 9,998 2,500 25 
21-23 ก.ย. 9,998 2,500 25 
28-30 ก.ย. 9,998 2,500 25 



  

5-7 ต.ค. 9,998 2,500 25 
12-14 ต.ค. 9,998 2,500 25 
19-21 ต.ค. 9,998 2,500 25 
26-28 ต.ค. 9,998 2,500 25 

2-4 พ.ย. 9,998 2,500 25 
9-11 พ.ย. 9,998  

 
ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

2,500 25 
16-18 พ.ย. 9,998 2,500 25 
8-10 ธ.ค. 10,998 2,500 25 

14-16 ธ.ค. 10,998 2,500 25 
21-23 ธ.ค. 11,998 2,500 25 
29-31 ธ.ค. 11,998 2,500 25 

30 ธ.ค.-1ม.ค. 13,998 2,500 25 
31 ธ.ค.-2ม.ค. 13,998 2,500 25 

03.30 น. พรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั "น 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
             MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั.วโดยสาร 
05.55 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีAยวบนิทีA MH797  
09.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 

นําท่านผ่านพธิีการประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั"นนําท่าน
เดนิ สู่ กวัลาลมัเปอร(์เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1ชั�วโมง) กัวลาลัมเปอร์ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร์ นํา
ทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์ เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี 
ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอก
ราช Independence Square หลังจากที�อังกฤษเคยปกครอง
มาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หาก
จะเทียบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา 
และชมอดตี เสาธงที�สงูที�สดุในโลก Union Jack ที�สงูถงึ 100 
เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี" ยงัเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อยา่งเห็น
ไดช้ัด ไม่ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทุกๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพื�อ เฉลมิฉลองและมงีานรื�น
เรงิกนั ซึ�งธงชาต ิองักฤษไดถ้กูลดลงครั "งสดุทา้ย เมื�อ วันที�  31 สงิหาคม 1957  และ แทนที�ดว้ยธงชาติ
มาเลเซยี  

เทีAยง       � บรกิารอาหารเทีAยง ณ ภตัตาคาร 
บา่ย        หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานที�พักผอ่นตากอากาศที�ข ึ"นชื�อที�สดุแหง่หนึ�งของ

ประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางที�คดเคีO ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที�สวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง
(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ที�ปลูกทั�วทั "งขนุเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก 
ถา่ยรปูกบัคนที�รูใ้จ พรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซื"อเป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน นําทา่น � รบัประทานอาหารคํAา ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารพื�นเมอืง (สตมีโบต๊)   
จากนั"นนําทา่นเขา้สูท่ี�พักโรงแรม   Heritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศัยทา่มกลางอากาศหนาวเย็นอณุหภมูปิระมาณ20-24องศา(กรณุาเตรยีม
เสื"อกนัหนาวดว้ยนะคะ่)  

วนัทีAสอง       คาเมรอน  Lavender Graden  นํ �าตกอกีกานดา้  Genting Outlet  เก็นต ิ�งไฮสแ์ลนด ์   
                                                                                                                            � เชา้,เทีAยง,เย็น 
เชา้ �บริการอาหารเช้าทีAห้องอาหารโรงแรม  ท่ามกลาง

บรรยากาศยามเชา้ที�เย็นสบายจากนั"นนําท่านเดินทางไปชม 
ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรี�คาเมรอนที�ข ึ"น
ชื�อ ใหท้่านไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกซื"อ
ผลไมห้รือของฝากตามอัธยาศั ย  จาก นั"น นําท่ านไปชม 
Lavender Cameron Garden เป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์
และดอกไมเ้มอืงหนาว หลากหลายส ีใหท้่านถ่ายรูปตาม

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์               �เทีAยง,เย็น 



  

อธัยาศัย  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางลงจากคาเมรอนเพื�อเดนิทางสูก่ัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางแวะให ้
ทา่นชมถา่ยรปู นํ �าตกอสิกานดา้ ที�อยูร่มิทาง 

เทีAยง  � บรกิารอาหารเทีAยง ณ ภตัตาคาร 
จากนั"นนําท่านเดนิทางสู ่ จากนั"นนําท่านเดนิทางสู ่Resort World Genting นําทา่นไปชอ้ปปิ� งทีA 
Genting outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ บรเิวณสถานกีระเชา้ใหมข่ึ"นสูเ่ก็น
ติ"ง ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ   นําท่านสนุกตื�นเตน้โดยนําท่านนั�ง
กระเชา้ลอยฟ้าที�รวดเร็วและปลอดภยัที�สดุแหง่หนึ�งของโลก จากสถาน ีSKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่
ยอดเขา“เก็นติ�ง ไฮแลนด”์ นครที�ไม่เคย  หลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสูงกว่า
ระดับนํ"าทะเล 6,000ฟิต  
:เขา้สูท่ี�พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL 

(ขอสงวนสทิธิกรณีโรงแรมบนเก็นติ�ง
เต็มหรือมีงาน Event โดยมาพกัทีA
ก ัวล าล ัม เ ปอ ร์แ ทน)   ที� เ ฟิ สท์ เ วิล ด ์
พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ 
ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ที�เฟิสท์
เ วิ ล ด์ พ ล า ซ่ า  บ น เ ก็ น ติ" ง ไ ฮ แ ล น ด์ รี
สอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติ�ง ไฮแลนด ์ 
รสีอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึ�งพรั�ง
พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครื�องเล่นและอกีนานาบรกิาร ตื�นตากับ
รูปปั"นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์เสมือนกับคุณไดไ้ปเยือน ณ 
สถานที�นั "นจรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีAยวทีA "เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ 

คาราโอเกะ, โบวล์ิ�ง 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ในร่ม ไมร่วมค่าบัตรสวน
สนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสี�ยงโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแม
ชชีน นับพันตูฯ้ลฯ บริการตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโิน
สภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสื"อคอปก, สวมรองเทา้
หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสั "น )    
: บนเก็นติ"งไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีม

เสื"อแจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 
คํAา  � บรกิาร อาหารคํAาทีAหอ้งอาหารโรงแรม 

(ทีAพกับนเก็นติ�งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 
เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3ทา่น สามารถซื�อหอ้งพกัเดีAยวเฉพาะบนเก็นติ�งได ้คา่พกัเดีAยวบนเก็นติ�ง 
ชําระเพิAมทา่นละ 1,500 บาท 
 

เชา้ �บรกิารอาหารเชา้ทีAหอ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารนําทา่นเดนิทางลงจาก เก็นติ�งโดยกระเชา้ จากนั"น
ขึ"นรถปรับอากาศเดนิทางไปชม วดัถํ �าบาตู Batu Cave ชม
วัดฮนิดูขนาดใหญ่ มอีงคพ์ระขนาดใหญ่ตั "งปากทางขึ"นบันไดสู่
ปากถํ"า  จากนั"นนําท่านซื"อ ของฝากพื�นเมอืงและรา้นดวิตี�ฟร ี

จากนั"นนําทา่นเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ นํา
ท่านเดินทางไปชมบริเวณดา้นหนา้ของ 
พระราชวงัอสิตาน่าไนการ่า พระราชวัง
แห่ งช าติ  สถาน ที�ป ร ะ ทับข องสม เ ด็ จ  
พระราชาธิบดีหรือยั งดีเปอร์ตวนอากง
พระราชวังแห่งนี"จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรง
โดมเชื�อมกับทางหลวงไปยังตัวเมอืง และมี
ถนนทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวัง
แหง่นี"ตั "งอยูบ่นพื"นที�กวา่ 100,000 ตารางเมตร ซึ�งมกีาร  ครอบครองมาตั "งแตท่ศวรรษที� 

1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั "งแต่นั"น (สามารถถา่ยรูปจากดา้นนอกเทา่นั"น)  จากนั"นนําท่านชม
และถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีAสูงทีAสุดในโลก ตกึปิโตรนสั   

เทีAยง   � บรกิารอาหารเทีAยงทีAภตัตาคาร 
บา่ย   จากนั"นเราไปลิ"มรสช็อกโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อค
โกแลตที�ใหญท่ี�สดุในมาเลเซยีมาเลเซยีและท่านสามารถเลอืกซื"อเป็นของฝากคน
ทางบา้นไดด้ว้ย   จากนั"นนําทา่นเดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ปุตราจายา เมอืงหลวง
แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ที�เป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชื�อว่าเป็นเมอืง
ในสวนที� สวยงาม มรีูปแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องที�นี�คอืสวนพฤษชาต ิ
ทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที�
ทํางานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิสชีมพูอาคารทีAทําการรฐั  สะพานแขวน 
ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  จากนั"นนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

วนัทีAสาม      เก็นต ิ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   สนามบนิ KLIA-สนามบนิสวุรรณภมู ิ      �เชา้,เทีAยง  



  

22.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  เทีAยวบนิ  MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

------------------------------------------------------------------ 
                                                      

รายการทวัรส์ามารถเปลีAยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืAองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
 
 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ั~วเครืAองบนิโปรโมช ัAน จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมืAอทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีAยนแปลง เลืAอน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีAทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครืAองบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นทําการจองต ั~วเครืAอง มฉิะน ั�นบรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ั�งสิ�น กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนื�องมากจากการปรับขึ"น ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์นํ"ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลี�ยน และเมื�อตกลงเดนิทางและออกตั.วบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลี�ยนแปลงชื�อ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 
สายการบนิที�ใช ้ 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 ้
(ที�พักบนเก็นติ"งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซื"อหอ้งพักเดี�ยวเฉพาะบนเก็นติ"งได ้คา่พักเดี�ยวบนเก็นติ"ง ชาํระเพิ�ม 1,500 
บาท/ทา่น 

อาหาร มื"อเชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มื"อเที�ยง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี นั�งโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม นํ"าพรกิไปได ้

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

นํ"าดื�ม นํ"าดื�ม จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นํี"าดื�ม แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิ�น  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  
การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชื�อหวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขั "นตํ�า 20 ทา่นขึ"นไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความ
ประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนี�รวม   คา่เครื�องบนิไปกลบั ชั "นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ �ามนัแลว้
, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมื"อที�ระบใุนรายการ  
, ค่าธรรมเนียมเขา้ชม , ค่ามัคคุเทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  ค่านํ"าดื�ม ขนม ระหว่างการเดนิทาง , ค่าประกันอบุัตเิหตุ การ
เดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ทั "งนี"ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากัดที�มกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,ค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากับภาษีไมต่อ้งจ่าย) , ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากอบุัตภิัย
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ที�แรงงาน
ทั "งไทยและต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึ�งอยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,คา่ทปิ
ไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

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



  

เงืAอนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ําระเงนิคา่มดัจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั.วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื"อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจํา หรอื คา่ทวัรท์ั "งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทั "งสิ"น  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพืAอความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมืAอทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงืAอนของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิhในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิhที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิhไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ"นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิhที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ"นจากภาษีเชื"อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ"นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยว
สละสทิธิhและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั "งสิ"น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั "งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบชาํระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั"น ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั "งสิ"นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั"น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีAบรษิทัไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทีAยวเทา่น ั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงืAอนไขกรมธรรมของบรษิทั
ได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมืAอทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อ
ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัAวไป) 

10. เมื�อทา่นตกลงชาํระเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์ั "งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั "งหมด 

 

 

 


