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 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  
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 พกัทีโ่รงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน 

 ชมเมืองใหม่ ปตุราจายา และมัสยิดสีชมพ ู

 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์  
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

วันแรก สนามบินสวุวรรณภูม ิ– กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา –  

                  คาเมร่อนไฮแลนด์   (-/L/D) 

 

03.00 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภูม ิชั้น 3 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M1-M4 สาย

การบินMALAYSIA AIRLINE โดยมเีจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

05.55 น. เหินฟา้สู่กรุงกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 

AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797  ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ *** 

09.05 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิ กัวลาลมัเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืง

เรียบร้อย  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..

นครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ

สถาปตัยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ

ความทรงจ าที่จัตุรัสปตุรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพ ู

(putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจาก

หินอ่อนสีกหุลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปตุรา 

ท าเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยดิอันงดงามย่ิงใหญ่

และสถานที่ท างานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมอืง

ปุตราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปตัยกรรมของ

มุสลิมทันสมัยที่สดุในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 

15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่สัมมนา การประชุม

ต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 

สะพานสวยที่สดุแห่งหน่ึง ซ่ึงมีรูปร่างประหนึ่ง

ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
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น าท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่

พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่างทางให้ทา่นได้

เพลดิเพลินกบัธรรมชาตอิันสลับซับซ้อนซ่ึงมีความงดงาม อยู่สูงกว่า

ระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดบั (สามชั้น) 

ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นทีส่ามคือ Bring Chang ทุก

ระดับจะมีร้านคา้และโรงแรม แม้แต่ธนาคารตา่งประเทศก็ยังเปดิให้บริการบน

เขาแห่งน้ี น าทา่นไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหน่ึงไปสู่

เขาอกีลกูหน่ึง ผ่านชมทวิทศัน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกีส้ไตล์มาเลเซีย 

น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Heritage Hotel หรือเทียบเทา่  3.5* 

 

วันทีส่อง คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นต้ิงไฮแลนด์ (B/L/-)     

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 

น าท่านเข้าชม น้ าตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้าย

ที่ไหลลงสู่สระน้ ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก 

ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดย

คาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ 

ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands   

น าท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม 

ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑ์จาก

น้ าผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วน าชม ไร่สตรอเบอร่ี ซ่ึงออกผลตลอดปี ท่าน

สามารถเก็บสตรอเบอร่ีสดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร่ีเป็นของฝาก 

ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อ าลายอดเขา 

คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย     จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเปา๋ 5 RM / ใบ 

ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ข้ึนกระเช้า เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเปา๋ใบเลก็ขนาด
ไม่เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพื่อเตรียมน าของส่วนตังที่จะน าไปใช้บนเก็นต้ิง 1 คืน) 

 
น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. 
ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ
อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ 

บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง 
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และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก 

โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้

เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่ง

แรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย *** 

 

จากน้ันน าท่านเข้าสูท่ี่พัก 

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

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่ีห้องพกัแบบ 3ท่าน ไม่มเีตียงเสริม 

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

 

หากห้องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโน

ระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่าน

สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน 

ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าใน

คาสิโน)  

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

 

วันทีส่าม    วัดชินสวี - วัดถ้ าบาตู – กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่

มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลา

สายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา 

และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้นของพระ

อาจารย์ชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ค

วามเคารพนับถือ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและ

ชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญสักการะพระที่วัดแห่งน้ีอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีวัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ าทะเลถึง 

4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูป

หินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติ

ธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPHZ 

5 
 

   รหสัโปรแกรมทวัร ์  SUPREME MALAYSIA 3D2N MAY18-MH-W09 

ภูเขา หลังจากน้ันโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พัก

เปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซ้ือหาของฝากพื้นเมือง 

อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิโปห์ 

ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัด

ถ้ าบาตู เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิ์สทิธิข์องศาสนาฮินด ูด้านหน้าปากทางข้ึนบันได

ไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะ

ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็น

อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ห้าง KLCC SURIA ห้างใหญ่ ใต้ตึกแฝด พบกับสินค้า

แบรนด์เนมลดราคามากมาย  

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

18.05  น. น าท่านลัดฟา้กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ 

MH780 ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ***          

19.10  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิพร้อมความประทับใจ 

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

“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มี

หัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบนิ
ภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลกูค้า 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง*** 
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อัตราคา่บรกิาร 

JAN 18 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 JAN 18 9,999.- 

3,500.- 3,900.- 
12-14 JAN 18 8,999.- 
19-21 JAN 18 8,999.- 
26-28 JAN 18 9,999.- 

FEB 18 
MH797 

0555-0905 
// 

MH780 
1805-1910 

2-4 FEB 18 9,999.- 

3,500.- 3,900.- 9-11 FEB 18 9,999.- 

23-25 FEB 18 8,999.- 

MAR 18 
 

 

1-3 MAR 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 4,500.- 

3,900.- 

2-4 MAR 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 4,500.- 

9-11 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

10-12 MAR 18 8,999.- 4,500.- 

16-18 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

17-19 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

23-25 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

24-26 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

30 MAR – 1APR  9,999.- 4,500.- 

31 MAR – 2 APR 9,999.- 4,500.- 

APR 18 
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MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 
 

6-8 APR 18 
วันหยุดยาว 11,999.- 4,500.- 

 

3,900.- 

12-14 APR 18 
วันหยุดยาว 12,999.- 4,500.- 

13-15 APR 18 
วันหยุดยาว 13,999.- 4,500.- 

14-16 APR 18 
วันหยุดยาว 13,999.- 4,500.- 

15-17 APR 18 
วันหยุดยาว 11,999.- 4,500.- 

20-22 APR 18 9,999.- 4,500.- 

21-23 APR 18 9,999.- 4,500.- 

27-29 APR 18 9,999.- 4,500.- 

MAY 18 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

4-6 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

3,900.- 

5-7 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

8-10 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

15-17 MAY 18 8,999.- 4,500.- 

22-24 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี(พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 4,000 บาท 
ช่วงเทศกาล มัดจ าท่านละ 7,000 บาท   
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
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*** ซีรีย์ MH นี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่
สามารถคืนเงนิที่ช าระมาแล้วในทุกกรณ ี*** 

 
 
 

อัตรานี้รวม   

❖ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 3 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
❖ ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
❖ ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะ

เหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเทา่น้ันโดยจะต้องใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินใน
การเบกิ) 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทปิคนขับรถ 50 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** 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
❖ ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนคา่บริการไม่วา่กรณีใด ๆ 
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3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใช้จา่ยให้ตวัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิ
อุบัตเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 

5. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้
ยอมรับในเงือ่นไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็น
สุดวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจบ็
ที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสดุวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน 
ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากท่านสละ
สิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ในกรณีใดกต็าม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธิ์
ที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไม่
เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์เปน็ไปในลกัษณะ
เหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไข
ต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอื่นๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทีเ่กิดขึ้น

ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่างๆ 

 
 


