
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MH23 ทัวร์มาเลเซีย 3วัน 2คืน: คาเมรอน เก็นต้ิง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 
The Best of Malaysia Cameron, Genting 2 ขุนเขาท้าไอหมอกลมหนาว 

∞ คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม 
∞ เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท  
∞ เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา  
 

** พักโรงแรม: บนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1คืน **อาหารพิเศษ: สตีมโบ๊ต 1มื้อ 
เดินทางโดยสายการบนิมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) บินตรงลงกัวลาลมัเปอร์ 

 

                  ก าหนดการเดินทาง   

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 

2-11 ปี 
พักเดี่ยวเพิ่ม จ านวน 

22-24 มิ.ย. 9,998  

 

 

 

 

ไม่มีราคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

2,500 25 

29 มิ.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. 10,998 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  2,500 25 



  

16-18 พ.ย. 9,998  

ไม่มีราคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

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. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน M  เคาน์เตอร์สายการบิน  
             MALAYSIA AIRLINES  เจ้าหน้าที่บริษัทฯตอ้นรับทา่น เชค็อินสัมภาระและตัว๋โดยสาร 
05.55 น.  ออกเดินทางสูก่ัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES   เที่ยวบนิที่ MH797  
09.05 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์  

น าท่านผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากน้ันน าท่าน
เดิน สู่ กัวลาลัมเปอร์(เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์ถึงเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ น า
ท่านชม“กรุงกัวลาลัมเปอร์” เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย 
ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ เอก
ราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครอง
มาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หาก
จะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้านเรา 
และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 
เมตร โดยบริเวณรอบๆน้ี ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็น
ได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ 
มาเลเซีย ชาวมาเลเชยี จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานร่ืน
เริงกัน  ซ่ึ งธงชาติ  อั งกฤษได้ถูกลดลงค ร้ังสุดท้ าย เมื่ อ 
วันที่  31 สิงหาคม 1957  และ แทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย  

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย        หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่
พักผ่อนตากอากาศที่ข้ึนชื่อที่สุดแห่งหน่ึงของประเทศมาเลเซีย
ตามเส้นทางที่คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของ
ธรรมชาติสองข้างทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ 

ไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ พร้อมอิสระให้ท่านได้
เลือกชิมชารสชาติดี หรือซื้อเป็นของฝากกับคนทางบ้าน 

เย็น ถึงคาเมรอน น าทา่น  รับประทานอาหารค่ า ณ ภตัตาคาร พเิศษอาหารพื้นเมือง (สตีมโบ๊ต)   
จากน้ันน าท่านเข้าสูท่ี่พักโรงแรม   Heritage  Hotel  หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัยทา่มกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมปิระมาณ20-24องศา(กรุณาเตรียม
เสื้อกันหนาวด้วยนะค่ะ)  

วันที่สอง       คาเมรอน  Lavender Graden  น้ าตกอีกกานด้า  Genting Outlet  เก็นติ้งไฮส์แลนด์            
                                                                                                                             เช้า,เที่ยง,เย็น 
เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็นสบายจากน้ันน าท่าน

เดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมืองหนาว และสตอเบอร่ีคาเมรอนที่ ข้ึนชื่อ ให้ท่านได้ชม
บรรยากาศยามเช้าพร้อมอิสระให้ท่านเลือกซ้ือผลไม้หรือของฝาก

ตามอัธยาศัย จากน้ันน าท่านไปชม Lavender Cameron 
Garden เป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์และดอกไม้เมืองหนาว 
หลากหลายสี ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาน า
ท่านเดินทางลงจากคาเมรอนเพื่อเดินทางสู่กวัลาลมัเปอร์ ระหว่าง
ทางแวะให้ท่านชมถ่ายรูป น้ าตกอิสกานด้า ที่อยู่ริมทาง 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่  Resort 
World Genting น าท่ านไป ช้อปปิ้ งที่  Genting outlet 

premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณ
สถานีกระเช้าใหม่ข้ึนสู่เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้ามากมาย 
สินค้าแบรนเนม ราคาพิเศษสุด   น าท่านสนุกตื่นเต้นโดยน าท่าน
น่ังกระเช้าลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหน่ึงของโลก 

จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา“เก็นติ้ง 
ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคย  หลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเล 6,000ฟิต  
:เข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL 
 

วันแรก          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์                เที่ยง,เย็น 



  

**ส าหรับกรุ๊ป เดินทางวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. ปรับพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน**  
(ขอสงวนสิทธิกรณีโรงแรมบนเก็นต้ิงเต็มหรือมีงาน Event โดยมาพักที่กัวลาลัมเปอร์แทน)   
ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศมาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์ส

แควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า 
บนเก็นติ้งไฮแลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " 
เก็นต้ิง ไฮแลนด์  รีสอร์ท" คือ นครแห่งความ
บันเทิง ซ่ึงพร่ังพร้อมไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร 
ร้านกาแฟ   เคร่ืองเล่นและอีกนานาบริการ ตื่นตา
กับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออ
สการ์เสมือนกับคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่น้ันจริง 
ๆ   อิสระท่องเที่ยวที่ "เฟิสท์ เวิลด์พลาซ่า"
เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุก
Theme Park ในร่ม ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การเสี่ยง

โชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม.  (กรณี
เข้าคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขาสั้น )    
: บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภมูิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสือ้แจ็คเกตกันหนาวไปด้วย: 

ค่ า   บริการ อาหารค่ าที่ห้องอาหารโรงแรม 
(ท่ีพักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน 

สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ช าระเพ่ิมท่านละ 1,500 บาท 

 

เช้า บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม  

หลังอาหารน าท่านเดินทางลงจาก เก็นต้ิงโดยกระเช้า จากนั้น

ข้ึนรถปรับอากาศเดินทางไปชม วัดถ้ าบาตู Batu Cave ชม
วัดฮินดูขนาดใหญ่ มีองค์พระขนาดใหญ่ตั้งปากทางข้ึนบันไดสู่
ปากถ้ า  จากนั้นน าท่านซ้ือ ของฝากพื้นเมืองและร้านดิวตี้ฟรี 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์  น า
ท่านเดินทางไปชมบริเวณด้านหน้าของ 
พระราชวังอิสตาน่าไนการ่า พระราชวัง
แห่ งช าติ  สถ านที่ ป ระทั บ ของสม เด็ จ  
พระราชาธิบดีห รือยั งดี เปอร์ตวนอากง
พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมี
ถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนที่กว่า 100,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีการ  ครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษ
ที่  1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐาน

นับตั้งแต่นั้น (สามารถถ่ายรปูจากด้านนอกเท่านั้น)  จากน้ันน าท่าน

ชมและถ่ายรูปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส   
เที่ยง    บริการอาหารเที่ยงที่ภตัตาคาร 

บ่าย   จากน้ันเราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ 
Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อค
โกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียมาเลเซีย
และท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคน
ทางบ้านได้ด้วย   จากน้ันน าท่านเดินทาง

ไป ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวง
แห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลาง
ของ รัฐบาล  ปุตราจายา ได้ ชื่อว่าเป็น
เมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวาง
ผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษ

ชาติ ทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ท างานของ
นายกรัฐมนตรี อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารที่ท าการรัฐ  สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพที
สวยงาม  จากน้ันน าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA     

22.15 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Malaysia Airlines  เที่ยวบิน  MH796 
23.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

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

รายการทวัร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เป็นต้น โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 

วันที่สาม      เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา   สนามบิน KLIA-สนามบินสุวรรณภูมิ       เช้า,เที่ยง  



  

หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้างต้น เป็นราคาตั๋วเคร่ืองบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังน้ันเมื่อท่านตกลงเดินทาง 
จ่ายค่าจอง ค่าทวัร์แล้ว มสิามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
ค่าจอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ทา่นเดินทางมาจากต่างจังหวัดโดยเคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ง
บริษัทก่อนท าการจองต๋ัวเคร่ือง มิฉะน้ันบริษทัฯไมส่ามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณกีรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้ 

 
 

ประกาศส าคัญ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอตัราคา่บริการข้างต้น       เน่ืองมากจากการปรับข้ึน ราคาของสายการบิน  เชอร์
ชาร์ทน้ ามัน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อตัราแลกเปลีย่น และเมื่อตกลงเดินทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแล้ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงชือ่ วันเดินทาง หรือยกเลกิคืนเงินได ้ ทุกกรณี    
ข้อมูลควรทราบการเดินทาง 

สายการบินที่ใช ้ มาเลเซียแอร์ไลน์ MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเชค็สภาพอากาศก่อนเดินทางอีกคร้ัง) 

สกุลเงิน มาเลเซีย  เงินริงกิต(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบก่อนเดินทาง    

โรงแรม จ านวน 2 คืน คือ คาเมรอน 1คืน เก็นติ้ง 1คืน   
พักหอ้งละ 2-3 ท่าน   กรณีเดินทางเป็นจ านวนคี่ จดัพัก 3 ท่านมเีตียงเสริมให ้
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไมส่ะดวกพัก 3
ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติ้งได้ คา่พกัเดี่ยวบนเก็นติ้ง ช าระเพิ่ม 1,500 
บาท/ท่าน 

อาหาร มื้อเช้าจดับุฟเฟ่ต์ของโรงแรม  มื้อเที่ยง และเย็น จดัเป็นเช็ทโต๊ะจีน นั่งโต๊ะละ 8-10 ท่าน 
ร้านอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คียงถูกปากคนไทย แต่อาจจะไม่จดั ท่านอาจจะ
เตรียม น้ าพริกไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซีย 
เท่ากับประเทศไทย แต่จะมสีายดิน (3 รู) เตรียม Adapter แปลง 3 ขา 
ส าหรับการชาร์ตแบตกล้อง หรือมือถือ 

น้ าดื่ม น้ าดื่ม จะมีบริการทา่นละ 1ขวดต่อวัน  
บางโรงแรม อาจจะไม่มีน้ าดืม่ แต่จะมีชา กาแฟ บริการในห้องฟรี  

ภาษา มาเลเซีย ใชภ้าษาท้องถิ่น  ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ สิงคโปร์  ภาษาจีนกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรียมตวัการเดินทาง 

บริษัทจะส่งใบนัดหมาย การเตรียมตวัการเดินทาง ชือ่หวัหน้าทวัร์ เบอร์โทร จดุนัดหมาย 
ก่อนการเดินทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดินทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได ้ขั้นต่ า 20 ท่านข้ึนไป มหีัวหน้าทวัร์บริการ 

การให้ทิป ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น 80 RM) ส าหรับหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความ
ประทบัใจในการบรกิาร 

ค่าบริการน้ีรวม   ค่าเคร่ืองบินไปกลบั ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ ามันแล้ว
, ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ  
, ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน้ าดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การ
เดินทาง วงเงิน  1,000,000   บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้
ป่วย)ทั้งน้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค่าบริการน้ีไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเคร่ืองดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่อง
พิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบก ากับภาษีไม่ต้องจ่าย) , ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัย
ทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงาน
ทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ,ค่าทิป
ไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น 80 RM) ส าหรับหัวหน้าทัวร์ข้ึนอยู่กับความประทับใจในการบริการ 

เอกสารที่ประกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)เหลืออายกุารใช้งานไม่ต่ ากว่า  6  เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณพีาสปอร์ตหมดอายุและด่าน
ตรวจปฏเิสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ* 

เงื่อนไขในการจอง   มัดจ า ภายใน 2 วันท าการ  และ ช าระสว่นทีเ่หลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วันล่วงหน้า (การ
ไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผู้จัดมสีิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลกิการเดินทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเคร่ืองบินเป็นราคาแบบซื้อขาด เมื่อทา่นตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงิน
มัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น  
 



  

หมายเหตุ 
กรุณาอ่านศึกษารายละเอยีดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถกูต้องและความเข้าใจตรงกันระหวา่งท่านลูกค้า
และบริษัทฯ และเมื่อท่านช าระเงินค่าจอง และหรือ ค่าทัวร์แล้ว ถือวา่ท่านยอมรับเงื่อนของบริษัทแล้ว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากวา่ 15ทา่น โดยจะแจ้งให้กบัท่านได้
ทราบลว่งหนา้อยา่งน้อย  7 วันก่อนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์ เมือ่เกิดเหตุสดุวสิยัจนไม่สามารถแก้ไขได้  
3) ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏิวัต ิ
อุบัตเิหตุ และอื่น ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผู้จัด หรือ ค่าใช้จา่ยเพิ่มเติมที่เกดิข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น 
การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรือ จากอุบตัเิหตุตา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มกีารปรับข้ึนจากภาษเีชือ้เพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเกบ็
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไ่ด้ใช้บริการตามที่จองระบเุอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยว
สละสิทธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ไดช้ าระไว ้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จา่ยที่ทา่นได้จ่ายใหก้ับผู้จัด เป็น
การช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู้จดัไดช้ าระค่าใช้จา่ยทั้งหมดให้แก่ผูใ้หบ้ริการในแต่ละ
แห่งแบบช าระเต็มมเีงื่อนไข   
6) กรณีเกดิความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลกิ ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ห้บริการ ผู้จดัจะด าเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด
แก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินใหส้ าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสญัญาใด ๆ ทั้งสิน้แทนผู้จัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเทา่น้ัน  
8) ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ยตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น ๆ 
 9) การประกันภัย ทีบ่ริษทัได้ท าไว้ส าหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

ท่องเที่ยวเทา่น้ัน ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ปว่ย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัท
ได้ และทางบริษัทถือวา่ทา่นได้เข้าใจและยอมรบัข้อตกลงแล้วเมื่อท่านช าระเงินค่าทัวร์   (ทา่นสามารถซื้อ
ประกันสุขภาพ ในระหวา่งการเดินทางได้ จากบริษทั ประกันทั่วไป) 
10. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้ทัง้หมด 

 

 
 


