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 สัมผัสเมืองในหมอก “เก็นติ้งไฮแลนด์” 

 ชิมบักกุ้ดเต๋ต้นต ำรับร้ำน Sun Fong 

 ชิมสุกี้เห็ดเลิศรส เมืองคำเมร่อน ไฮแลนด์ 

 ชมเมืองใหมปุ่ตรำจำยำ และมัสยิดสีชมพู 

 สัมผัสบรรยำกำศ ธรรมชำติอันสดชื่นที่คำเมร่อนไฮแลนด ์

 พักทีโ่รงแรมระดับมำตรฐำน @ กัวลำลัมเปอร์ 1 คืน /  

คำเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน /  เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลำลัมเปอร์ - ปุตรำจำยำ (-/L/D) 

06.00 น. คณะพร้อมกันที่สนำมบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู7 เคาน์เตอร์8 สายการบิน MALINDO AIR โดยมี

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสัมภาระ 

09.05 น. เหินฟา้สู่กรุงกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มำลินโด แอร์ เที่ยวบินที่ OD525 

12.15 น. ถึงสนำมบินนำนำชำต ิกวัลำลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

เที่ยง บริกำรอำหำรเที่ยง ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย ถึงสนำมบินนำนำชำติ กัวลำลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  
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 ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ นครปุตรำจำยำ นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ 

รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ 

ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมำเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น

มัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ

สะพานวาวาซันสะพานสวยที่ สุดแห่งห น่ึง ซ่ึงมี รูป ร่างประห น่ึงลูกศรพุ่ งออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลัง 

เย็น รับประทำนอำหำร ณ ภัตตำคำร Sun Fong Bukkutteh บักกุ้ดเต๋ต้นต ำรับ !!!  

 น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั SENTRAL PUDU HOTEL/ ANCASA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3*  

 

วันที่สอง กัวลำลัมเปอร์–คำเมร่อนไฮแลนด์  (B/L/D)    

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

จากน้ันน าท่านเดินทางสูก่รุงกัวลาลัมเปอร ์ให้ท่ำนได้ชมเมืองหลวงของมำเลเซีย กรุงกวัลำลมัเปอร์ 

ซ่ึงเป็นเมอืงที่ตั้งข้ึนทีบ่ริเวณที่แม่น้ า 2 สายตดักัน น าท่านแวะถา่ยรูปกับสญัลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร

กัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สดุในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงาน

ดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสนิแร่ที่สร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลเซีย  

และเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากน้ันน าท่านแวะชม มัสยิดอำเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุ่ดใน

มาเลเซีย แวะถา่ยรูปกับ อนุสำวรีย์ทหำรอำสำ เพื่อล ารึกเหตกุารณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกคร้ังที่ 1 

และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันน าท่านชม พระรำชวังอิสตันน่ำ ไนการ่า ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อำคำรสุลต่ำน อับดุล ซำมัด ที่ปัจจุบันเป็น

สถานที่ของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดกา้สแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุรัสที่ร าลกึถึงวันที่มาเลเซียได้

ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจกัรภพ 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่ คำเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มำเลเซีย สถานที่พักผอ่นตากอากาศที่ข้ึนชือ่

ที่สุดแห่งหน่ึงของมาเลเซีย ระหวา่งทางให้ทา่นไดเ้พลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซ่ึงมีความ

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

คือ Ring Let ชั้นที่สองคอื Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดบัจะมีร้านค้าและโรงแรม 

แม้แต่ธนาคารต่างประเทศกย็ังเปิดใหบ้ริการบนเขาแห่งน้ี น าทา่นไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางทีค่ดเคี้ยว

จากเขาลกูหน่ึงไปสู่เขาอกีลกูหน่ึง ผ่านชมทวิทศัน์ไร่ชาที่ปลกูเรียงรายตามไหลเ่ขา ชม น้ ำตกเลคอิส

กันดำ ซ่ึงไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสดุทา้ยที่ไหลลงสู่สระน้ ามคีวามสูง 25 เมตร ในบริเวณ

ใกลเ้คียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไมพ้ื้นเมอืงให้ไดล้ิ้มลอง พร้อมเลอืกซ้ือหาผลติภัณฑ์จากใบ

ชา โดยคำเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชือ่เสียงของประเทศมำเลเซีย อาท ิ ชายีห่้อ BOH 

หรือ Best of Highlands 

เย็น  น ำท่ำนอำหำรมื้อเย็น อำหำรข้ึนช่ือของแห่งน้ี 

น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พกั HERITAGE HOTEL หรือเทียบเท่ำ 3*  

วันที่สำม คำเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)     

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้วน าท่านชม ฟำร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงาม

ของดอกไม้หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วน าชม ไร่สตรอเบอร่ี ซ่ึง

ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอร่ีสดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร่ีเป็นของฝาก ตื่น

ตากับความงามหลากสีสนัของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน 

เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง 
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 เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่ำย  เดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน 

ระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปา

หัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 

เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วย

ความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่

ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดย

ในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้

เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel ท่านจะได้สนุกสนานกับการน่ัง

กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซ่ึงสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึง

โรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์

อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” 

***(อิสระอำหำรเย็นเพื่อควำมสะดวกในกำรท่องเที่ยว)*** 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต

จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

  ***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพกัแบบ 3ท่ำน ไม่มเีตียงเสริม พกัเด่ียวเพิ่ม 1,500 บำท 

เฉพำะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

***สวนสนุกกลำงแจ้งขณะน้ีก ำลังท ำกำรปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันที่สี่  เก็นติ้ง–โรงงำนช็อคโกแลต–วัดถ้ ำบำตู -ช้อปปิ้ง–-กรุงเทพฯ  (B/L/-)    

เช้ำ        รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรมที่พกั  

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศา

เซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสาร

รถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พัก

เปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อ

เลือกซ้ือหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ 

เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิ

โปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะ

นมัสการ พระขันธกุมาร ที่  วัดถ้ ำบำตู เป็นศาสน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางข้ึน

บันไดไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 

42.7 เมตร 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

บ่าย น าชม โรงงำนช็อกโกแลต เพื่อซ้ือหาช็อคโกแลตเป็นของฝาก แล้วน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria 

KLCC ซ่ึงตั้งอยู่บริเวณฐานของ ตึกแฝดปิโตรนัส เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้อม

เลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย  

......... น. ได้เวลำอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมำย  

16.00 น. น าท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522                 

17.10 น. เดินทางถึงสนำมบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ 
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 *************** 

“มากกว่าความช านาญ คือ การใหบ้ริการด้วยใจ” 
หมำยเหตุ  โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรปรับเปล่ียนรำคำ 

หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน้ ำมันของสำยบิน 
กรุ๊ปออกเดินทำงได้เม่ือมีจ ำนวน ***ผู้เดินทำง 10 ท่ำนไม่มีหัวหน้ำทัวร์*** // ผู้เดินทำงถงึ 15 ท่ำนข้ึนไป (มีหัวหน้ำทัวร์) 

กรุณำสอบถำม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบินภำยในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้ำ 

*** กรุณำตรวจสอบพำสปอร์ต ต้องมีอำยุใช้งำนเหลือไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง*** 

 

อัตรำคำ่บรกิำร 

May-16 
Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 

จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   
0905-1215  

OD522 

1710-1820 

05-08 MAY 2016 
วันฉัตรมงคล 

15,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

12-15 MAY 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

19-22 MAY 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

26-29 MAY 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jun-16 
Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 

จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

02-05 JUNE 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  

OD522 
1710-1820 

09-12 JUNE 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GRAND MALAOCT-OD-W09 

 OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

16-19 JUNE 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

23-26 JUNE 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215  

OD522 

1710-1820 

30 JUNE - 03 JUL 
2016 

14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Jul-16 
Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 

จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

07-10 JUL 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

14-17 JUL 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

16-19 JUL 2016 
วันอำสำฬหบูชำ 

15,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

21-24 JUL 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

28-31 JUL 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Aug-16 

Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   

0905-1215  

OD522 
1710-1820 

04-07 AUG 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

11-14 AUG 2016 
วันแม่แห่งชำติ 

14,999.- -3,000.- 3,900.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GRAND MALAOCT-OD-W09 

 OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

18-21 AUG 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

25-28 AUG 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Sep-16 

Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

01-04 SEP 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

08-11 SEP 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

15-18 SEP 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

22-25 SEP 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215  

OD522 

1710-1820 

29 SEP - 02 OCT 
2016 

14,999.- -3,000.- 3,900.- 

Sep-16 

Flight วันเดินทำง รำคำผู้ใหญ่ท่ำนละ 
จอยแลนด์ 
หักค่ำตั๋ว 

พักเด่ียว 

OD525   

0905-1215  

OD522 
1710-1820 

06-09 OCT 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

13-16 OCT 2016 14,999.- -3,000.- 3,900.- 

OD525   
0905-1215  

OD522 
1710-1820 

20-23 OCT 2016 
วันปิยะมหำรำช 

15,999.- -3,000.- 3,900.- 
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GRAND MALAOCT-OD-W09 

 OD525   

0905-1215  
OD522 

1710-1820 

21-24 OCT 2016 
วันปิยะมหำรำช 

15,999.- -3,000.- 3,900.- 

 
 

เดก็อำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)     มีเตียงลด  1,000 บำท  

เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ำน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บำท  

ทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ปี                                         รำคำ 3,000 บำท 

เงื่อนไขกำรจอง มัดจ ำทำ่นละ 5,000 บำท ช่วงเทศกำลมัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำท  
พร้อมแฟกซ์หน้ำพำสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ำยก่อนเดินทำง 15 วัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตรำนี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืน  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  

 

อัตรำนี้ไม่รวม   

 ค่ำทิปไกด์+ค่ำทปิคนขับรถ 10 RM/คน/วัน + ค่ำทิปหัวหน้ำทวัร์ตำมควำมพึงพอใจ  

เท่ียวไม่รอทัวร์ ..... เดินทำงไดทุ้กวัน 

เดินทำง 2-3 ท่ำน รำคำ 21,999.-  

เดินทำง 4-6 ท่ำน รำคำ 20,999.-  

เดินทำง 6-7 ท่ำน รำคำ 19,999.-  

เดินทำง 8-9 ท่ำน รำคำ 17,999.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ คนขบัรถพดูองักฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดินทำง   10 ท่ำน รำคำ 16,999.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดพ์ดูไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

พักเดี่ยวเพิ่มท่ำนละ 5,900.-   
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รหสัโปรแกรมทวัร ์ GRAND MALAOCT-OD-W09 

  ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 

เอกสำรที่ใช้ในกำรเดินทำง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขกำรยกเลิก 

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

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดินทาง 29 – 21 วัน เกบ็คา่ใช้จ่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
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 จะถือวา่ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมำยเหตุ 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจบ็ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตุ
สุดวสิัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจา่ย
เบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมค่ืนเงินในทุกกรณี บริษัทฯมีสิทธิ์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัท
ขอสงวนสทิธิ์ที่จะเลือ่นการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางม้ือไมเ่ที่ยวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อทา่นได้ช าระเงินมัดจ า
หรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 


