
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MH20: มาเลเซยี 3วนั 2คนื : เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา 
มหกรรม มาเลเซยีเมกา้เซลล ์(1Malaysia Mega Sale l 2017) ลดสงูสดุ 70% 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์
*เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั:งกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
*เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนาส จตรุสัเมอรเ์ดกา้ โรงงานช็อคโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา 
พกัโรงแรม กวัลาลมัเปอร ์2 คนื 
 

กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 
2-11 ปี 

พกัเดี:ยว
เพิ:ม 

จํานวน 

15-17 ก.ย. 8,998 ไมม่รีาคาเด็ก 
INF 5,000฿ 

2,500 20 

29 ก.ย. -1 ต.ค. 8,998 2,500 20 

13-15 ต.ค. 8,998 2,500 20 
 

 
 

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์ ปตุราจายา  วดัเทยีนโฮว่   
             พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ จตัรุสัเมอรเ์ดกา้                                                   � เที:ยง,เย็น                                                                                                        

03.30 น. พรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชั $น 4 โซน M เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั/วโดยสาร 

06.00 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอรโ์ดยสายการบนิMALAYSIAAIRLINES  เที:ยวบนิที: MH797  
09.10 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กวัลาลมัเปอร์ นําท่านผ่านพิธีการ

ประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั$นนําท่านเดนิ สู ่กวัลาลมัเปอร ์  (เวลา
ประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั�วโมง) กัวลาลัมเปอร ์ ถงึเมอืง
หลวงกัวลาลัมเปอร ์นําทา่นชม “กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศ
มาเลเซยีชมเมอืงใหม่ ปุตราจายา เมอืงหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซยี ที�
เป็นศูนย์กลางของ รัฐบาล  ปุตราจายา ได ้ชื�อว่าเป็นเมืองในสวนที� 



  

สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องที�นี�คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคาร
รปูทรงแปลกตาแวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที�ทํางานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพูอาคารที:ทํา
การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  

เที:ยง     � บรกิารอาหารเที:ยง ณ ภตัตาคาร 
 
 
 
บา่ย จากนั$นนําท่านชม วดัเทยีนโฮว่ วัดจนีสวยงามที�สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร ์

พรอ้มสักการะขอพรองค์ราชนิีสวรรคเ์พื�อความเป็นสริมิงคล วัดจนีแห่งนี$ 
สรา้งดว้ยเงนิทุนของชาวจนีในมาเลเซยี โดยรัฐบาลไดใ้หเ้งนิสว่นหนึ�งใน
การสรา้ง ไดรั้บการยง่ยอ่งวา่เป็นวัดจนีที�สวยสะดุดตายิ�งใหญ่ อกแห่งหนึ�ง
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ภายในบรเิวณแขวนโคมไฟจนีสแีดง
เป็นจํานวนมาก ดแูลว้สวยงามแปลกตา ในวหิารม ีเจา้แมก่วนอมิองค ์ใหญ่
โดดเดน่ สทีองอรม่ทั $งองค ์ 
จากนั$นนําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ ไนการา่ (Istana Negara 
Palace) พระราชวังแหง่ชาต ิ สถานที�ประทบัของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอื
ยงัดเีปอรต์วนอากงพระราชวงัแหง่นี$จะเป็นกลุม่อาคารรปูทรงโดมเชื�อมกบั
ทางหลวงไปยงัตวัเมอืงและมถีนนทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวัง
แหง่นี$ตั $งอยูบ่นพื$นที�กวา่ 100,000 ตารางเมตร 

นําทา่นชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ
เอกราช Independence Square หลังจากที�องักฤษเคยปกครอง
มาเลเซยีมาอยา่งยาวนานเป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญห่ากจะ
เทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเราและชมอดตีเสาธงที�สงูที�สดุในโลก 
UnionJack ที�สงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี$ ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษอยา่งเห็นไดช้ดั 
ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทกุๆ วันชาตขิองมาเลเซยีชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพื�อเฉลมิ
ฉลองและมงีานรื�นเรงิกนัซึ�งธงชาตอิงักฤษไดถ้กูลดลงครั $งสดุทา้ยเมื�อวันที� 31 สงิหาคม 1957และ 

แทนที�ดว้ยธงชาต ิ มาเลเซยี  
คํ�า        � รบัประทานอาหารคํ:าที:ภตัตาคาร  จากนั$นนําทา่นเขา้ที�พกั  Ancasa Hotel Kuala Lumpur หรอื 

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้  �บรกิารอาหารเชา้ที:หอ้งอาหารโรงแรม 
นําท่านเดนิทางสู่ ถํ �าบาตู หรือ Batu Cave  นอกจากจะเป็น
สัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเที�ยวในแต่
ละปีผูม้ใีจศรัทธาและนักทอ่งเที�ยวหลายพันคนเดนิทางมาที�นี�โดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งระหวา่งเทศกาลประจําปีไทปซูมั  สิ�งที�น่าสนใจที�สดุของถํ$าบาตู
ก็คือ รูปปั$นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที�ตั $งอยู่ใกลก้ับปากถํ$า 
จากนั$นนําท่านเดนิทางสู่ เก็นติ$ง ระหว่างทางนําท่านแวะไปชอ้ปปิ� ง
สนิคา้ปลอดภาษรีาคาถกู อาทเิชน่ นาฬกิา นํ$าหอม กลอ้งถา่ยรูป เป็น
ตน้ และเลอืกซื$อของฝากพื$นเมอืง ที�ข ึ$นชื�อ อาทเิชน่ บากุด๋เต๋ ขนมเปีW ย 
เป็นตน้จากนั$นนําทา่นเดนิทางสู ่เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เดนิทางถงึเก็นติ$ง นําท่านนั�ง กระเชา้ลอย จากสถาน ี 

SKYWAY ระยะทาง 3.4  กม. สู่ยอดเขา “เก็นติ�ง ไฮแลนด”์ นครที�ไม่เคยหลับใหล มี
อากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า ระดับนํ$าทะเล 6,000ฟิต ในรสีอรท์ " เฟิสท ์
เวลิดพ์ลาซา่" เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอ เกะ, โบวล์ิ�ง 30 เลน,บรกิารนวดแผนโบราณ
,สวนสนุก Theme Park ในร่ม (สวนสนุกกลางแจง้กําลังปิดปรับปรุง) หรือเลือก 
เพลดิเพลนิโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, สล็อต แมชชนี นับพันตู ้ฯลฯ
บรกิารตลอด 24 ช.ม.(บนเก็นติ$งไฮแลนดอ์ณุหภมู ิ18 -22 องศา)ควรเตรยีมเสื$อแจ็คเกต กนั
หนาวไปดว้ย (กรณีเขา้คาสโิน สภุาพบรุุษและ สภุาพสตร ี แต่งตัวสภุาพ   เสื$อคอปก, สวม
รองเทา้หุม้สน้ และไม่นุ่งขาสั $น) " เก็นติ$ง ไฮแลนดร์สีอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึ�ง
พรั�งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟเครื�องเล่นและอกีนานาบรกิารตื�น ตากับรูปปั$น

ขนาด ใหญย่กัษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการ ์   เสมอืนกบัคณุได ้ไปเยอืน ณ สถานที�นั $นจรงิ ๆ (ไมร่วมค่า
บตัรสวนสนุก) (อาหารเที:ยง ,เย็น อสิระตามอธัยาศยั) 

คํ�า       สมควรแกเ่วลานําท่านเดนิทางลงจากเก็นติ�งโดยกระเชา้ จากนั$นนําท่าน
เขา้ที� พกัAncasa Hotel Kuala Lumpur หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้        �  บรกิารอาหารเชา้ที:หอ้งอาหารโรงแรม  
จากนั$นนําทา่นไปลิ$มรสชอ็กโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติชอ๊ค
โกแลต ที�ใหญ่ที�สดุในมาเลเซยี และท่านสามารถเลอืกซื$อเป็นของฝากคน
ทางบา้นไดด้ว้ยจากนั$นนําท่านไปถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC นั�นคือ 

 
 
 
 
 

วนัที:สอง       กวัลาลมัเปอร ์ ถํ �าบาต ู  เก็นต ิ�ง  อสิระทอ่งเที:ยวตามอธัยาศยั                              � เชา้                                                             

 

วนัที:สาม        โรงงานช็อคโกแลต  ตกึแฝด KLCC   Mitsui Outlet  สวุรรณภมู ิ           � เชา้,เที:ยง                                                                                               



  

หอคอยคู ่ ปิโตรนาส Petronas Twin  Towers หอคอยคูปิ่โตรนาส)
เป็นสถาปัตยกรรมที�โดดเด่นของเมอืงกัวลาลัมเปอร์ ออกแบบโดย เซ
ซาร ์เปลล ีเป็นตกึแฝดที�สงูที�สดุในโลกในปัจจบุนั  

 เที:ยง     � บรกิารอาหารเที:ยง ณ ภตัตาคาร  
 
 

บา่ย  ถึง เ วล า เอ า ใจ นักช อ้ป  กั บ  มหกรรม 
มาเลเซยีเมกา้เซลส ์(1Malaysia Mega Sale 
2017) ลดสูงสุด 70%กันที� “ซูเรีย เคแอลซีซี” 
(SURIA KLCC) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญ่ที�ไดช้ื�อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกัวลาลัมเปอรเ์พราะตั $งอยู่
ในสว่นฐานของตกึแฝดเลื�องชื�อ Petronas Twin Tower ที�ตั $งตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงาม มี
สนิคา้แบรนด์ดังมากมายทยอยออกโปรโมชั�นเอาใจขาชอ้ปกันเป็นพเิศษ และสามารถหาซื$อ 
Garrett Popcorn อัน โด่งดังอยูช่ั $น concourse  สมควรแก่เวลา นําท่านสู่ Mitsui Outlet 

Park KLIA Sepang  Outlet Mall แห่งแรกของ
กัวลาลัมเปอร์และควา้ตําแหน่ง Outlet ที�ใหญ่ที�สุดในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต ้รา้นคา้กวา่ 130 รา้น สนิคา้แบรนดด์ัง ตั $งแตแ่บ
รนด์เครื�องสําอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชั�น บนพื$นที� 44,000 
ตารางเมตร  
สมควรแกเ่วลาจากนั$นนําทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิ KLIA     

17.45 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia เที:ยวบMิH780 
18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
รายการทวัรส์ามารถเปลี:ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื:องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัuวเครื:องบนิโปรโมช ั:น จากสายการบนิ ดงัน ั�นเมื:อทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลี:ยนแปลง เลื:อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีที:ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครื:องบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นทําการจองต ัuวเครื:อง 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 คนืที� กวัลาลัมเปอร ์พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี� จัดพัก 3 

ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
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 ้20 ทา่นขึ$นไป มหีัวหนา้ทัวรบ์รกิาร 

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

คา่บรกิารนี�รวม   คา่เครื�องบนิไปกลับ ชั $นประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์นํ �ามนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมื$อที�ระบใุนรายการ  , 
คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่นํ$าดื�ม ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการ



  

เดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ทั $งนี$ยอ่มอยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครื�องดื�มนอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทาง
ธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ที�แรงงานทั $งไทย
และต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึ�งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 60 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารที:ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ํ:ากวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ั�นทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงื:อนไขในการจอง   มดัจาํทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่าํระเงนิคา่มดัจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั/วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื$อขาด เมื�อทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จํา หรอื คา่ทวัรท์ั $งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั $งสิ$น  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ั�งหมดกอ่นทําการจอง เพื:อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมื:อทา่นชําระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงื:อนของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิrในการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มผีูเ้ดนิทางตํ�ากวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิrที�จะเปลี�ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมื�อเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิrไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายที�เกดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอื�น ๆ ที�อยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิ�มเตมิที�เกดิขึ$นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิrที�จะปรับราคาตามสถานการณ์ที�มกีารปรับขึ$นจากภาษีเชื$อเพลงิที�ทางสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิ�มเตมิ ตลอดจนการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามที�จองระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเที�ยวจะสิ$นสดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเที�ยว
สละสทิธิrและจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารที�ไดช้ําระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทั $งสิ$น เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยที�ทา่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การชาํระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยทั $งหมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบชําระเต็มมเีงื�อนไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลี�ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานที�ใหบ้รกิาร ผูจั้ดจะดําเนนิโดยสดุความสามารถที�จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนั$น ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั $งสิ$นแทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นั$น  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเที�ยว อนัเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น ๆ 
 9) การประกนัภยั ที:บรษิทัไดทํ้าไวสํ้าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเที:ยวเทา่น ั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงื:อนไขกรมธรรมของบรษิทัได ้
และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมื:อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ั:วไป) 

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

 

 

 

 


