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 พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 

คืน /  เก็นต้ิงไฮแลนด์ 1 คืน / 

 

04.50 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 

เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้าหน้าท่ี

ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็ค

เอกสารและสัมภาระ 

 

เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์  เก็นติ้ง 

ไฮแลนด์กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปนีงั    

โปรดเตรียมทปิไกด+์คนขับ 1500 บาท/ท่าน 

ช าระทีส่นามบนิ (ไมร่วมหวัหน้าทวัรต์ามความพงึพอใจ 

ตอนจบทรปิ) 
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07.45 น. เหินฟ้าสู่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไล

อ้อน แอร์ เท่ียวบินที่ SL702 

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่ 

จากนั้นนําทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองท่ี ด่าน

ตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นําท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ 

และนําชม “วัดธรรมิการาม”   ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบ

พม่าท่ีอยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัย

วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งท่ี 1 City Hall, Town 

Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชม

ศิลปะกําแพงท่ีไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” 

ท่ีเล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว 

เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า  

3.5* 

 

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์

หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมท่ี วัดเขาเต่า ชม

เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งเป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรม

ของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ 

จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนท่ีใหญ่ท่ีสุด

วนัที่สอง ปนีงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์        

(B/L/D) 
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ในปีนัง (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพ่ือสักการะเจ้าแม่

กวนอิม สามารถซื้อต๋ัวได้ท่านละ 6-16 RM)  หลังจากนั้นนํา

ท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต 

เบนดีรา (Bukit Bendera) ต้ังอยู่บนเนินเขา สูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทํา

ให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความท่ีอยู่บน

เขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมือง

จอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ท้ังยังได้

เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชม

บรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทําให้สามารถชมความงาม

ระหว่างทางได้ด้วย (ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL 

LANE) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์

มาเลเซีย สถานท่ีพักผ่อนตากอากาศท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดแห่งหนึ่ง

ของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ ท่านได้ เพลิด เพลินกับ

ธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่า

ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมือง

สามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นท่ีสองคือ 

Tanahrata ชั้นท่ีสามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้า

และโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบน

เขาแห่งนี้ นําท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางท่ีคดเคี้ยว

จากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาท่ี

ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา  

 

เย็น  นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT 
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นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า  3.5* 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําท่านเข้าชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่ง

ไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยช้ันสุดท้ายท่ีไหล

ลงสู่สระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณ

ใกล้เคียงมีร้านขายของท่ีระลึก ผักและผลไม้

พ้ืนเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหา

ผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ 

เป็นแหล่งผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ

มาเลเซีย อาทิ ชาย่ีห้อ BOH หรือ Best of Highlands   

นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา 

จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี 

และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนําชม 

ตลาดเช้า แวะซื้อของพ้ืนเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น อําลา

ยอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานี

กระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  

นําท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. 

ซึ่งยาวท่ีสุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ

อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 

เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บน

ยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และ

รัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 

วนัที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด ์– เกน็ติง้ไฮแลนด ์   

 (B/L/D) 
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เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดําเนิน

ด้วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือ

ตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดําเนินการ

สร้างรีสอร์ท โดยในปี  2514 ได้ เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ 

Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park 

Hotel  

 

 

เย็น  นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น  

จากนั้นนําท่านเข้าสู่ท่ีพัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL 

GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยังมี

บ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตาม

(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้น

กระเช้า เพราะฉะนัน้ทา่นสมาชกิทัวรต์้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 

22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมน าของส่วนตังที่จะน าไปใช้บนเก็นติ้ง 1 

คืน) 

หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมเปน็ GENTING DAY TOUR และ

มานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
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กฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน 

รูเล็ต ไฮโล   บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สําหรับท่านท่ีต้องการเข้า

คาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากว่า 21 ปี 

ห้ามเข้าในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH 

CENTURY FOX WORLD *** 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศ

เย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลา

อําลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และ

โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่าง

ทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณ

ร้านค้าสินค้าพ้ืนเมือง เพ่ือเลือกซื้อหาของฝากพ้ืนเมือง อาทิ 

ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของ

เมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะ

นมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถ้ําบาตู เป็นศาสนสถานท่ี

ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยัง

ถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชม

เมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองท่ี

ต้ังขึ้นท่ีบริเวณท่ีแม่น้ํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

วนัที่สี ่  วดัถ้ าบาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา - 

กรงุเทพ         (B/L/-)    
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สัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส 

ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 

เมตร  

จากนั้นนําท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดใน

มาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพ่ือลํารึก

เหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณ

นั้นเป็นสวนสาธารุณะท่ีสวยงาม  จากนั้นนําท่านชม 

พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทับของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด 

ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ ต้ังอยู่ตรงข้ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้

ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นคร

แห่งอนาคต อันเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ รวมถึง

ทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยาย

อาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา 

โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจาก

หินอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงาม

ของสะพานวาวาซันสะพานสวยท่ีสุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่าง

ประหนึ่งลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

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

16.00 น. นําท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air 

เท่ียวบินที่ OD522                 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

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

“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
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หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา หากมีการปรับ

ขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบินกรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมี

จํานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้

เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตัว๋เครือ่งบนิ

ภายในประเทศเพือ่ประโยชน์ของลกูคา้ 

 

 

 

อัตราค่าบรกิาร 

 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง ราคา

ผูใ้หญ ่

ท่านละ 

จอยแลนด ์

หักคา่ตัว๋ 

พักเดี่ยว 

SL702    

0745-0915 

OD522  

1600-1710 

7-10MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

14-17 MAR 

2019 

9,999 -2,500.- 3,900.- 

21-24 MAR 

2019 

9,999 -2,500.- 3,900.- 

28-31 MAR 

2019 

9,999 -2,500.- 3,900.- 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ตอ้งมอีายใุชง้านเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นบั

จากวนัเดนิทาง*** 
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 เด็กอายตุ่ํากว่า 12 ป(ีพักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)     มเีตยีงลด  500 

บาท 

 เด็กอายตุ่ํากว่า 12 ป(ีพักกบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)  ไมม่ีเตยีงลด 1,000 

บาท 

 ทารกอายุต่าํกวา่ 2 ปี ราคา 2,000 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท 

พร้อมส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่าย

ก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

 

 

 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // 

กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบุไว้ในรายการ  

 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ  

 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ต่างประเทศ 20 

กก. (หากต้องการเพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 250 บาท/เท่ียวบิน) 

 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเท่ียวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบุไว้  

 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับ

เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหว่างวันเดินทาง

เท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการ

เบิก) 

 

 

อตัรานีร้วม 
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 โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน 

 ชําระท่ีสนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบท

ริป) 

 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือ

พาสปอร์ตต่างชาติ  

 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  

ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%   

 

 

 
 
 

 หนังสือเดนิทางที่มีวนักาํหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

นับจากวันที่จะออกเดินทาง ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

 

 

**ขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลีย่นสายการบินในระดบัเดยีวกนั เวลาใกล้เคยีงกนัโดยจะมกีารแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดนิทาง** 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง 

เงื่อนไขการยกเลกิ 
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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 

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 

หมายเหต ุ
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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 

เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 

 

 

 

 


