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เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปนีัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   

เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กวัลาลัมเปอร ์ กรุงเทพฯ 

 

 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  

เก็นต้ิงไฮแลนด์ 1 คืน /  
 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้าย

รายการเท่านั้น!! 
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วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง (-/L/D) 

04.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสัมภาระ 

07.45 น. เหินฟา้สู่อ าเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที ่SL702 

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  จากน้ันน าทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย น าท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” 

นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และน าชม “วัดธรรมิการาม” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้าม

กัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกคร้ังที่ 1 City Hall, Town 

Hall ซ่ึงได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะก าแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ 

“สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเร่ืองย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั Cititel Penang Hotel หรือเทยีบเทา่  3.5* 

 

วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์  (B/L/D)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเดินทางสู ่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียห์มื่นพระ ไหวเ้จ้าแม่กวนอิมที ่ วัดเขาเต่า ชม

เจดียห์มื่นพระ ซ่ึงเป็นวดัทีม่ีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ดว้ยกัน คอื แบบ จีน 

ไทย และพม่า และเป็นวดัจนีที่ใหญ่ทีสุ่ดในปีนัง  หลังจากน้ันน าท่านเดินทางสู ่ปนัีงฮิลล์ 

(Penang Hill) หรืออีกชือ่คือ บกูิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสูงระดับนี ้ จึงท าใหอ้ากาศเย็นสบาย บริสุทธิ ์

สดชื่น และ ด้วยความทีอ่ยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อยา่งเลิศเลอของเมือง

จอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกลเ้คียง ทั้งยังได้เห็นสตัว์ปา่น่ารักๆ หลากหลาย

ชนิดอกีด้วย สามารถข้ึนชมบรรยากาศด้านบนดว้ยรถราง ท าให้สามารถชมความงาม

ระหว่างทางได้ดว้ย 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผอ่นตากอากาศที่ข้ึนชือ่

ที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย ระหวา่งทางให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซ่ึงมีความ

งดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรก

คือ Ring Let ชั้นที่สองคอื Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดบัจะมีร้านค้าและโรงแรม 

แม้แต่ธนาคารต่างประเทศกย็ังเปิดใหบ้ริการบนเขาแห่งน้ี น าทา่นไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางทีค่ดเคี้ยว

จากเขาลกูหน่ึงไปสู่เขาอกีลกูหน่ึง ผา่นชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลกูเรียงรายตามไหลเ่ขา  

เย็น  น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT 

น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Heritage Hotel หรือเทียบเทา่  3.5* 

 

วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/D)     

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเข้าชม น้ าตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหล

ลงสู่สระน้ ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้

พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ 

เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of 

Highlands   

น าท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง 

สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งปลอดสารพิษ

ในฟาร์ม แล้วน าชม ไร่สตรอเบอร่ี ซ่ึงออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สด

จากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร่ีเป็นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ใน

สถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อ าลายอดเขา 

คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง 
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เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทวัร์ต้องเตรียมกระเปา๋ใบ
เล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพื่อเตรียมน าของส่วนตังที่จะน าไปใชบ้นเก็นต้ิง 
1 คืน) 
 

น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ

เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์

ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น  น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น  

 

จากน้ันน าท่านเข้าสูท่ี่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพกัแบบ 3ท่าน ไม่มเีตียงเสริม 

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

 

หากห้องพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น  
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะน้ีก าลังท าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันที่สี่  วัดถ้ าบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้

ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซ้ือหาของฝาก

พื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิ

โปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 

ที่ วัดถ้ าบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางข้ึน

บันไดไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันน าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหาร

อาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่

สวยงาม  จากน้ันน าท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ

มาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 

รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน

นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น

มัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ

สะพานวาวาซันสะพานสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งซ่ึงมีรูปร่างประหน่ึงลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

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

16.00 น. น าท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522                 

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 

 

*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา 

หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
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อัตราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสือเดินทางตา่งชาติเกบ็เพิม่ 1,000 บาท** 
 

FEB-18 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

9-12 FEB 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

23-26 FEB 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

MAR-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

1-4 MAR 2018 

วันมาฆบูชา 
13,999.- -2,500.- 3,900.- 

9-12 MAR 2018 
12,999.- -2,500.- 3,900.- 

16-19 MAR 2018 
12,999.- -2,500.- 3,900.- 

23-26 MAR 2018 
12,999.- -2,500.- 3,900.- 

APR-18 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

5-8 APR 2018 
วันจักรี 

13,999.- -2,500.- 3,900.- 

11-14 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

12,999.- -2,500.- 3,900.- 

12-15 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

13,999.- -2,500.- 3,900.- 

13-16 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

14,500.- -2,500.- 3,900.- 

14-17 APR 2018 
วันสงกรานต์ 

12,999.- -2,500.- 3,900.- 

26-29 APR 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

MAY-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

4-7 MAY 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

11-14 MAY 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

JUNE-18 
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Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

8-11 JUNE 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

22-25 JUNE 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

JULY-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

13-16 JULY 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

20-23 JULY 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 
27-30 JULY 2018 
วันเฉลิมพระชมน์

พรรษาฯ 
13,999.- -2,500.- 3,900.- 

AUG-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

10-13 AUG 2018 
วันแม ่

13,999.- -2,500.- 3,900.- 

17-20 AUG 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 
31 AUG- 3 SEP 

2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

SEP-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

7-10 SEP 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

21-24 SEP 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

OCT-18 
Flight วันเดินทาง 

ราคาผู้ใหญ่ 
ท่านละ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

5-8 OCT 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

12-15 OCT 2018 13,999.- -2,500.- 3,900.- 

20-23 OCT 2018 13,999.- -2,500.- 3,900.- 

26-29 OCT 2018 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ป(ีพักกบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท 

ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าภายใน 2 วันท าการ 
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน 
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อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ ่// กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข้ึน

ระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ดินทางชว่งวนัหยุดหรือเทศกาลทีต่้องการันตี มัดจ ากับทางสายการบนิหรือกรุ๊ปที่มกีารการันตคี่ามัดจ า
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใช้จ่าย  
3. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 20 – 15 วัน เกบ็คา่ใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า  14  วัน เก็บค่าใช้จา่ยทั้งหมด 
 

5. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางส่วนใหก้ับทา่น 

6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จา่ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระคา่ใช้จ่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 

 

9. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวิสัยจนไมอ่าจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงนิในทุกกรณี  
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 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลือ่นการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การ

เจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตัิเหตตุ่างๆ 

 

 


