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 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ 

 พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน 

  ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู 

  สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์ 

  ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จัตุรัสเมอเดก้า 

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ท่ี เก็นต้ิงไฮ

แลนด์ 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบนิ  

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

  

03.30 น. คณะพร้อมกัน ท่ีสนามบินสุ วรรณภูมิ  ชั้ น  3  ประ ตู  6 

เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดย

มีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวก

ในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

06:00 น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน 

MALAYSIA AIRLINEเท่ียวบินท่ี MH797  ** มีอาหารและ

เครื่องดื่มบริการ *** 

วันแรก สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา –  คาเม

ร่อนไฮแลนด์   (-/L/D) 
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09.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองเรียบร้อย 

จากนั้น นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (putrajaya 

city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็น

ท่ีต้ังของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ

นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝัน

ในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรม

ต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศ

มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุ

ตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสี

ชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่ง

สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบ

รัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีทํางาน

ของนายกรัฐมนตรี  ต้ังอยู่ เมืองปุตราจายา ผสมผสาน

ทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก 

สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานท่ีท่ีสัมมนา 

การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 

สะพานสวยท่ีสุดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่ง

ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์

มาเลเซีย สถานท่ีพักผ่อนตากอากาศท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติ

อันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 

4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สาม

ชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นท่ีสองคือ Tanahrata ชั้นท่ี

สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม 

แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้ 

นําท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางท่ีคดเคี้ยวจากเขาลูก
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หนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาท่ีปลูกเรียงราย

ตามไหล่เขา 

เย็น  นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตล์

มาเลเซีย 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า  3.5 

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

นํา ท่าน เข้ าชม  น้ํ าตก เลคอิสกันดา  ซึ่ ง ไหล่ผ่ านชั้ น

หินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายท่ีไหลลงสู่สระน้ํามีความสูง 25 

เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้

พ้ืนเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา 

โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของ

ประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of 

Highlands 

นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา 

จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้

หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ําผึ้งปลอดสารพิษใน

ฟาร์ม แล้วนําชม ตลาดเช้า แวะซื้อของพ้ืนเมืองผลไม้ สดๆ 

และสินค้าท้องถิ่น อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทาง

สู่เก็นติ้ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย    จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY 

 

วนัที่สอง คาเมร่อนไฮแลนด ์– เกน็ติง้ไฮแลนด ์    (B/L/-) 
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นําท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นต้ิง 

ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสุดในเอเชียจะได้

สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์

อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 

เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถาน

คาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali 

ในบริ เวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง  และรัฐ เซลั งงอร์  อยู่ สู งกว่ า

ระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนคร

กัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดําเนินด้วยความยากลําบาก 

โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 

2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดําเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้

เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

Theme Park Hotel 

*** อิสระรบัประทานอาหารเยน็ทีเ่กน็ติ้งตามอธัยาศยั *** 

 

จากนัน้นาํทา่นเขา้สู่ที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING 

เทยีบเทา่  3 * 

(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้น

กระเช้า เพราะฉะนัน้ทา่นสมาชกิทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 

22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมน าของส่วนตังที่จะน าไปใช้บนเก็นติ้ง 1 

คืน) 
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***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หี้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มเีตยีงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยังมี

บ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน    

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สําหรับท่านท่ีต้องการเข้า

คาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากว่า 21 ปี 

ห้ามเข้าในคาสิโน) 

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH 

CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

 

 

 

 

 

หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมเปน็ GENTING DAY TOUR และ

มานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

วนัที่สาม วดัชนิสว ี- วดัถ้ าบาตู – กวัลาลัมเปอร ์– ช้อปปิง้ MITSUI OUTLET -

กรงุเทพ   (B/L/-) 
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอด

เขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16 -24 

องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลาสาย

หมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานี

กระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนําท่าน

เดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้น

ของพระอาจารย์ชิน สวี  ซึ่งเป็นเทพ

เจ้าท่ืชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความ

เคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเท่ียว

ท้ังชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะ

พระท่ีวัดแห่งนี้อยู่เสมอ ท้ังนี้วัดชิน สวีต้ังอยู่ในป่าหินท่ีมี

ระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัด

ประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูป

แกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ 

ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดิน

เลียบภูเขา หลังจากนั้นโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ 

ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณร้านค้า

สินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือเลือกซื้อหาของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผง

ปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของ

เมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะ

ถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถ้ําบาตู เป็นศาสน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันได

ไปยังถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมต 

 จากนั้ นให้ ท่านได้ชมเมื องหลวงของมาเล เซีย  กรุ ง

กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ต้ังขึ้นท่ีบริเวณท่ีแม่น้ํา 2 สายตัด

กัน 

 นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร

กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดใน
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โลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  จากนั้นนําท่านผ่านชม 

มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย 

 นําท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทับของ

สมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน 

อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ ต้ังอยู่

ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันท่ี

มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  * นําคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่

ท่ีสุดในมาเลเซีย 

อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกัน

สินค้าลดราคามากมาย 50-70 %   แบรนด์ชั้นนํากว่า 50 แบ

รนด์ (หากมีเวลาเหลือ) 

......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

18.05  น. นําท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia 

Airline เท่ียวบินที่ MH780 **  

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ *** 

19.10  น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ 

*************** 

“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมีการปรับ

ขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีัวหนา้

ทัวร*์** 

// ผู้เดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มีหวัหนา้ทวัร์) 
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กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลกูคา้ 

 

 

อัตราค่าบรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาติเกบ็เพิ่ม 1,000 บาท** 

ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

 

 

MAR 19 

ไฟล์ท วนัเดนิทาง 
ราคา/ทา่น 

พักห้องคู ่

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋

คนื 

พักเดี่ยว

เพิ่ม 

MH797 

0555-0905 

// 

MH780 

1805-1910 

1-3 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

2-4 MAR  19 7,999.- 3,500.- 

9-11 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

16-18 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

23-25 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

30 MAR – 1 APR 

19 
7,999.- 3,500.- 

 

 

ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัร์ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมอีายใุชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นบั

จากวนัเดนิทาง*** 
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***ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก*** 

 

 ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี ราคา 3,500 บาท 
 

เงื่อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 

พรอ้มสง่สาํเนาหนา้พาสปอร์ตใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลือจา่ย

ก่อนเดนิทาง 15 วนั 
 

*** ซรียี ์MH นีเ้ปน็ราคาโปรโมชัน่ หากยกเลกิไม่สามารถคนืเงนิที่ชาํระ

มาแลว้ในทกุกรณ ี*** 

*** พีเรยีดราคาโปรโมชัน่ 6,999.- ไมส่ามารถตดักรุป๊ได ้*** 
 
 
 
 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - 

กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ 

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทาง

เท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการ

เบิก) 

 

 
 

อตัรานีร้วม 
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 ไม่รวมค่าทิปไกด ์+ ค่าทิปคนขบัรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไม่รวมค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผูถื้อพาสปอร์ตต่างชาติ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางท่ีน ้าหนกัเกิน 20 กก. 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

 
 
 

 หนังสือเดนิทางที่มีวนักาํหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

นับจากวันที่จะออกเดินทาง ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

 

 

1 เนื่องจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหน้าต๋ัว

เท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ 

ท้ังสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินท้ังหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ

ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ

เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากท่านใช้บริการของทาง

บริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 

เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาด 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคยีงกนัโดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง** 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
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4 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย

จากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตัวนักท่องเท่ียวเอง 

5 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้

ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

 

 

1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการใน

ทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ี

นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบาง

ประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 

เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละ

สิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ในทุกกรณี 

2 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความ

เหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้

ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เท่ียว

ตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่า

ทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือ

ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระ

โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ

ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

3 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

ทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม 

หมายเหต ุ



 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour| FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
                                                      

เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 

 

 


