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 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที ่เก็นติง้ไฮแลนด ์

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

วนัแรก สนามบนิสววุรรณภูม ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา –  

                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

03.30 น.         คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M1-M4 สายการบนิ

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

06:00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร

แห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรบัราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทีจ่ัตรุัสปุตรา โดยมฉีากหลงั

เป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพ ู(putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิ

อ่อนสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาล

สชีมพู..มัสยดิอันงดงามยิง่ใหญ่และสถานทีทํ่างานของ

นายกรฐัมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทนัสมัยทีส่ดุในโลก 

สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่

สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพาน

วาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ซ ึง่มรีูปร่างประหนึง่

ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อน

ตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ธรรมชาตอินัสลบัซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยู่สงูกว่าระดบัน้ําทะเล 4,500 ฟิต บน

เขาแห่งนีแ้บ่งเป็นชมุชนเมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื 

Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่

ธนาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี้ นําทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็น

เสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่านชมทวิทศันไ์ร่ชาทีป่ลกู

เรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

นําทา่นเขา้ชม นํา้ตกเลคอสิกนัดา ซ ึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หล

ลงสู่สระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและ

ผลไมพ้ื้นเมืองใหไ้ดล้ ิม้ลอง พรอ้มเลือกซื้อหาผลติภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม

รอนไฮแลนด  ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายี่หอ้ 

BOH หรอื Best of Highlands   

นําทา่นชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์

ผึง้ สมัผัสกบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน้ําผึง้ปลอด

สารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้

ทอ้งถิน่ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  

(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่

เกนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมนําของสว่นตงัทีจ่ะนําไปใชบ้นเก็นต ิง้ 1 คนื) 
 

นําท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่
ยาวที่สุดในเอเชียจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศ

บรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาต ิบนยอด

เขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลัง

งอร ์อยู่สงูกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจาก

นครกัวลาลัมเปอร์ 58 ก ิโลเมตร การก่อสรา้งดําเนินดว้ยความ

ยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ร ิม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อด

เขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรีสอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น 

Theme Park Hotel  
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*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโิน

ระดบัชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน

กบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สาํหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่าน

สภุาพบุรุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุตํา่กว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้าํลงัทาํการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่าม    วดัชนิสว ี- วดัถํา้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET -กรงุเทพ   (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่ีอุณหภูมิ

เฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชา้

ไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และนําทา่นเดนิทางไปสู ่วดัชนิ 

สว  ีสักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชนิ สวี ซ ึง่เป็นเทพเจา้ทื่ชาวบา้นใน

มณฑลฟูเจี้ยนใหค้วามเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั ้งชาว

มาเลเซยีและชาวต่างชาตกิ็นยิมมาทําบุญสกัการะพระทีว่ัดแห่งนี้อยู่เสมอ 

ทัง้นี้วัดชนิ สวีตัง้อยู่ในป่าหนิทีม่ีระดับความสงูเหนือน้ําทะเลถงึ 4,600 ฟุต 

ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูป

แกะสลกัเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูป

ปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลังจากนั้น โดยสารรถสู่ นคร

กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลี่ยนอิร ิยาบถที่บร ิเวณรา้นคา้สนิคา้

พื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัว

มาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นํา

ท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถํา้บาตู เป็นศาสนสถานที่

ศักด ิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ้ํา ขา้งบนมีรูปปั้นของ

พระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร  

 จากนัน้ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น้ํา 2 สายตดักนั  
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 นําทา่นแวะถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั 

ซ ึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  จากนัน้นําท่าน

ผ่านชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

 นําท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดี

ของมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่อง

ทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีรํ่าลกึถงึวันที่

มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย *   นําคณะแวะเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย 

50-70 % แบรนดช์ัน้นํากว่า 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

......... น.  ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

18.05  น. นําทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่

MH780 ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ 

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  

// ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ
เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
 

JAN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 
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MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 JAN 19 
10,999.- 

7,999.- 
3,500.- 

3,500.- 
11-13 JAN 19 7,999.- 3,500.- 

18-20 JAN 19 6,999.- 3,500.- 

25-27 JAN 19 7,999.- 3,500.- 

FEB 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋คนื 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 
// 

MH780 
1805-1910 

15-17 FEB 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 
22-24 FEB 19 7,999.- 3,500.- 

MAR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 
// 

MH780 

1805-1910 

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

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.- 

 APR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 APR 19 8,999.- 3,500.- 

3,500.- 

6-8 APR 19 9,999.- 3,500.- 

11-13 APR 19 9,999.- 3,500.- 

12-14 APR 19 10,999.- 3,500.- 

13-15 APR 19 11,999.- 3,500.- 

14-16 APR 19 10,999.- 3,500.- 
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20-22 APR 19 7,999.- 3,500.- 

26-28 APR 19 7,999.- 3,500.- 

27-29 APR 19 7,999.- 3,500.- 

MAY 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

4-6 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

10-12 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

11-13 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

17-19 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

18-20 MAY 19 9,999.- 3,500.- 

24-26 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

JUN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 

MH780 
1805-1910 

14-16 JUN 19 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 21-23 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

28-30 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

***ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก*** 

ทารกอายุตํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
     8 

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days 

รหัสโปรแกรมทัวร์ THE FLASH MALAYSIA 3D2N JUN19-MH-W09 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่น

เดนิทาง 15 วนั 

 

*** ซรียี ์MH นีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ หากยกเลกิไม่
สามารถคนืเงนิทีช่าํระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

 

*** พเีรยีดราคาโปรโมช ัน่ 6,999.- 
 ไมส่ามารถตดักรุป๊ได ้*** 

 
 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กวัลาลมัเปอร ์- กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพกัหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิข ึน้ระหว่างวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมสาํหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 
 
 

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สูญเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรบัผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การ
จลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 

ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่น

ไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 

 


