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MH20: มาเลเซยี 3วนั 2 คนื : เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา 

มหกรรม มาเลเซยีเมกา้เซลล ์(1Malaysia Mega Sale l 2017) ลดสงูสดุ 70% 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

*เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
*เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนาส จตรุสัเมอรเ์ดกา้ โรงงานช็อคโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา 

พกัโรงแรม กวัลาลมัเปอร ์2 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11 ปี 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
จ านวน 

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                                                    เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                        

03.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M เคานเ์ตอรส์ายการบนิ
MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 

06.00 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอรโ์ดยสายการบนิMALAYSIAAIRLINES  เทีย่วบนิที ่MH797  
09.10 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์น าทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้น าท่าน

เดนิ สู ่กวัลาลมัเปอร ์  (เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์  ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร์ น าท่านชม “กรุง
กวัลาลมัเปอร”์เมืองหลวงประเทศมาเลเซยีชมเมืองใหม่ ปุตราจายา 
เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา 
ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่ห์
ของทีน่ีค่อืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรูปทรงแปลกตา
แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตรี อาคารมสัยดึสี
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ชมพูอาคารทีท่ าการรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม  
เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
 
บา่ย จากนัน้น าท่านชม วดัเทยีนโฮว่ วัดจนีสวยงามทีส่ดุในกรุงกัวลาลัมเปอร ์

พรอ้มสักการะขอพรองคร์าชนิีสวรรคเ์พื่อความเป็นสริมิงคล วัดจนีแห่งนี ้
สรา้งดว้ยเงนิทุนของชาวจนีในมาเลเซยี โดยรัฐบาลไดใ้หเ้งนิสว่นหนึง่ใน
การสรา้ง ไดรั้บการยง่ยอ่งวา่เป็นวัดจนีทีส่วยสะดุดตายิง่ใหญ่ อกแห่งหนึง่
ในภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ภายในบรเิวณแขวนโคมไฟจนีสแีดง
เป็นจ านวนมาก ดแูลว้สวยงามแปลกตา ในวหิารม ีเจา้แมก่วนอมิองค ์ใหญ่
โดดเดน่ สทีองอรม่ทัง้องค ์ 
จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ ไนการา่ (Istana Negara 
Palace) พระราชวังแหง่ชาต ิ สถานทีป่ระทับของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอื
ยงัดเีปอรต์วนอากงพระราชวงัแหง่นีจ้ะเป็นกลุม่อาคารรปูทรงโดมเชือ่มกบั
ทางหลวงไปยงัตวัเมอืงและมถีนนทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวัง
แหง่นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 100,000 ตารางเมตร 

น าทา่นชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่
อสิระภาพ) ลานประกาศเอกราช 
Independence Square หลังจากทีอ่งักฤษ
เคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนานเป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญห่ากจะ
เทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเราและชมอดตีเสาธง
ทีส่งูทีส่ดุในโลก UnionJack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็น
สถาปัตยกรรมองักฤษอยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที่
ทกุๆ วันชาตขิองมาเลเซยีชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองและมงีาน

รืน่เรงิกนัซึง่ธงชาตอิงักฤษไดถ้กูลดลงครัง้สดุทา้ยเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 1957และ แทนทีด่ว้ยธง
ชาต ิ มาเลเซยี  

ค ่า         รบัประทานอาหารค า่ทีภ่ตัตาคาร  จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่กั  Ancasa Hotel Kuala Lumpur หรอื 

ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ ถ า้บาตู หรือ Batu Cave  นอกจากจะเป็น
สัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมูนั่กท่องเทีย่วในแต่
ละปีผูม้ใีจศรัทธาและนักทอ่งเทีย่วหลายพันคนเดนิทางมาทีน่ีโ่ดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ระหวา่งเทศกาลประจ าปีไทปซูมั  สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตู
ก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั ้งอยู่ใกลก้ับปากถ ้า 
จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เก็นติง้ ระหว่างทางน าท่านแวะไปชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษรีาคาถกู อาทเิชน่ นาฬกิา น ้าหอม กลอ้งถ่ายรูป เป็น
ตน้ และเลอืกซือ้ของฝากพืน้เมอืง ทีข่ ึน้ชือ่ อาทเิชน่ บากุด๋เต ๋ขนมเป๊ีย เป็นตน้จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เก็น

ติง้ไฮสแ์ลนด ์เดนิทางถงึเก็นติง้ น าท่านน่ัง กระเชา้ลอย จากสถาน ี 
SKYWAY ระยะทาง 3.4  กม. สูย่อดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่ม่
เคยหลับใหล  มีอากาศหนาว เย็น ตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า 
ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต ในรสีอรท์ " เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่" เพลดิเพลนิ
กับดสิโก,้ คาราโอ เกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน,บรกิารนวดแผนโบราณ,สวน
สนุก Theme Park ในรม่ (สวนสนุกกลางแจง้ก าลังปิดปรับปรุง) หรอื
เลอืก เพลดิเพลนิโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต, 
สล็อต แมชชนี นับพันตู ้ฯลฯบรกิารตลอด 24 ช.ม.(บนเก็นติง้ไฮแลนด์
อณุหภมู ิ18 -22 องศา)ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกต กันหนาวไปดว้ย (กรณี
เขา้คาสโิน สภุาพบรุษุและ สภุาพสตร ี แต่งตัวสภุาพ   เสือ้คอปก, สวม

รองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้) " เก็นติง้ ไฮแลนดร์สีอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ย
รา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นกาแฟเครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิารตืน่ ตากับรูปปั้นขนาด ใหญ่ยักษ์ของเทพเีสรภีาพ

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง       กวัลาลมัเปอร ์ ถ า้บาต ู  เก็นต ิง้  อสิระทอ่งเทีย่วตามอธัยาศยั                               เชา้                                                              
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และออสการ ์   เสมอืนกบัคณุได ้ไปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ (ไมร่วมค่า
บตัรสวนสนุก) (อาหารเทีย่ง ,เย็น อสิระตามอธัยาศยั) 

ค ่า       สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้โดยกระเชา้ จากนัน้น าทา่น

เขา้ที ่พกัAncasa Hotel Kuala Lumpur หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั 

เชา้          บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
จากนัน้น าท่านไปลิม้รสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงาน
ผลติชอ๊คโกแลต ทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ยจากนัน้
น าท่านไปถ่ายรูปกับ ตกึแฝด KLCC น่ันคอื หอคอยคู ่ ปิโตรนาส Petronas Twin  Towers หอคอย
คูปิ่โตรนาส)เป็นสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเดน่ของเมอืงกวัลาลัมเปอร ์ออกแบบโดย เซซาร ์เปลล ีเป็นตกึแฝดที่
สงูทีส่ดุในโลกในปัจจบุนั  

 เทีย่ง      บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 
 

บา่ย  ถงึเวลาเอาใจนักชอ้ป กบั มหกรรม มาเลเซยีเมกา้เซลส ์(1Malaysia Mega Sale 2017) ลดสงูสดุ 70%กนัที ่“ซูเรยี เคแอลซซี”ี (SURIA KLCC) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นสญัลักษณ์ของกวัลาลัมเปอรเ์พราะตัง้อยูใ่นสว่นฐานของตกึแฝดเลือ่งชือ่ Petronas Twin Tower ทีต่ัง้ตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงาม มสีนิคา้แบรนดด์ังมากมายทยอยออกโปรโมชัน่เอาใจขาชอ้ปกนัเป็นพเิศษ และสามารถหา

ซือ้ Garrett Popcorn อัน โด่งดังอยูช่ัน้ concourse  สมควรแกเ่วลา น าท่านสู ่
Mitsui Outlet Park KLIA Sepang  Outlet Mall แห่งแรกของ
กัวลาลัมเปอรแ์ละควา้ต าแหน่ง Outlet ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้
รา้นคา้กว่า 130 รา้น สนิคา้แบรนดด์ัง ตัง้แต่แบรนด์เครือ่งส าอาง กฬีา ไปจนถงึ
สนิคา้แฟชัน่ บนพืน้ที ่44,000 ตารางเมตร  
สมควรแกเ่วลาจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่สนามบนิ KLIA     

17.45 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia เทีย่วบิ
MH780 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะ

อากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่
จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทั
กอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัทีส่าม        โรงงานช็อคโกแลต  ตกึแฝด KLCC   Mitsui Outlet  สวุรรณภมู ิ            เชา้,เทีย่ง                                                                                                
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ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 
สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่นเดนิทาง    

โรงแรม จ านวน 2 คนืที ่กวัลาลัมเปอร ์พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 
ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้

อาหาร มือ้เชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโตะ๊ละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น ้าพรกิไปได ้

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

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทัวรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น  60 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความ
ประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, 
คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  , 
คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการ
เดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  ค่าใชจ้่ายสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทาง
ธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทย
และต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,คา่ทปิไกด ์
คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 60 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วันลว่งหนา้ 
(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจอง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิมดั
จ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ
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กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นไดท้ราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ
เจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่
แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแก่
ลกูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทาง
ไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่
ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทัได ้
และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนั
สขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป) 
10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 
 

 
 


