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เท ีย่วไฮไลทม์าเลเซยี  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์   
เก็นติง้ ไฮแลนด์  กวัลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ 
 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3*  ปีนงั 1 คนื /คาเมร่อนไฮแลนด ์ 1 คนื /  

เก็นติง้ไฮแลนด ์ 1 คนื /  
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 

04.50 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท์ ี ่11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ท ีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

07.45 น. เหนิฟ้าสู่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบนิ ไลอ้อน แอร ์เท ีย่วบนิที ่SL702 

09.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  จากนัน้น าทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเขา้เมอืงที ่ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลังจากผ่านพิธกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซยี น าท่านชม “วดัไชยมงั

คลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และน าชม “วดัธรรมิการาม” ซึ่งเป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงขา้มกัน ชมเมอืงจอร์จทาวน ์ ป้อมปืนคอนวอลลิส 

หอนาฬิกาสมัยวคิตรอเรยี อนุสาวรีย์สงครามโลกครัง้ท ี่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่ง

ไดรั้บรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศลิปะก าแพงทีไ่ม่เหมอืนใครย่านจอร์จ

ทาวน ์“สตรที อารต์” ท ีเ่ล่าเรือ่งย่านเมอืงเก่าไดอ้ย่างมชีวีติชวีาและลงตัว 

 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Cititel Penang Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัที่สอง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเดนิทางสู่ วดัเค็ก ลก ซี หรอืเจดยี์หมืน่พระ ไหวเ้จา้แม่กวนอมิที ่วดัเขาเตา่ ชมเจดยี์หมืน่พระ 

ซึง่เป็นวัดทีม่สีถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกัน คอื แบบ จนี ไทย และพม่า และเป็นวัดจนี

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปีนัง  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปีนงัฮิลล์ 

(Penang Hill) (รวมคา่บตัร)  หรอือกีชือ่คอื บูกติ เบนดี

รา (Bukit Bendera) ตัง้อยู่บนเนนิเขา สูงจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสูงระดับนี ้จงึท าใหอ้ากาศเย็น

สบาย บรสุิทธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยู่บนเขา จงึเป็นจุด

ชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิเลอของเมอืงจอรจ์ทาวน ์

(George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยังไดเ้ห็นสัตวป่์า

น่ารักๆ หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศ

ดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหว่างทางไดด้ว้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซีย สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของมาเลเซยี ระหว่างทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันสลับซับซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนีแ้บ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรก

คอื Ring Let ชัน้ท ีส่องคอื Tanahrata ชัน้ท ีส่ามคอื Bring Chang ทุกระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี ้น าท่านไต่ระดับภูเขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลูกหนึง่ไปสู่เขาอกีลูกหนึง่ ผ่านชมทวิทัศนไ์ร่ชาทีป่ลูกเรยีงรายตามไหล่เขา  

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT 

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัที่สาม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/L/D)     

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม น า้ตกเลคอิสกนัดา ซึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนติ โดยชั้นสุดทา้ยทีไ่หลลงสู่สระน ้ามคีวาม

สูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ื้นเมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้

หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ ีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซีย 

อาท ิชายี่หอ้ BOH หรอื Best of Highlands   

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟาร์มผึง้ สัมผัสกับความ

งดงามของดอกไมห้ลากสี และซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึ้งปลอดสารพิษในฟารม์ แลว้น าชม ไรส่ตรอ

เบอรี่ ซึง่ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรือซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็น

ของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาท ิ

กุหลาบ คารเ์นชัน เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสู่เก็นติง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เก็นติ้ง ไฮ แลนด ์ เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านสนุกตืน่เตน้โดยน า

ท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าที ่รวดเร็วและปลอดภัยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก จากสถาน ีSKYWAY ระยะ ทาง 

3.4 กม. สู่ ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด”์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มี

อากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสูงกว่า   ระดับน ้าทะเล 6,000 

ฟิ ต  เข ้า สู่ ท ี่ พั ก   FIRSTWORLD HOTEL//AWANNA HOTEL  

(หอ้งพัก บนเก็นติ้งจะไม่ม ีเตียงเสรมิ)   แลว้อสิระท่องเท ี่ยวที่ " 

เฟิสท ์เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลนิกับดิสโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิ่ง 30 

เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ, สวนสนุก  Theme Park  ทัง้ในร่มและ

กลางแจง้ ฯลฯๆ (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก)  หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กับ

เกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า, แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,   

สล็อตแมชชีน นับพันตู ้ฯลฯ บรกิารตลอด 24 ช. ม.  (บนเก็นติง้ไฮ

แลนด ์อุณหภูม ิ18 -  22 องศา เซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกัน

หนาวไปดว้ย กรณีเขา้คาสโินสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีแต่งตัวสุภาพ  เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ 

และไม่นุ่งขาสัน้ ) ท ี ่เฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า”  ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอร์

แซลวอล์คที่เฟิสทเ์วิลด ์พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รี

สอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่นและอีก

นานาบรกิาร ตืน่ตากับรูปป้ันขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรภีาพ 

เย็น  น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น  

น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กั FIRST WORLD HOTEL หรอืเทยีบเทา่  3 * 

(ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรใีสชุ่ดสุภาพ เด็กอายุต ่ากวา่ 

21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  
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***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ (พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาท) 

แตส่ามารถพกัหอ้งละ 3 ทา่นได ้ 2 เตยีงโดยทางทวัรบ์รกิารขอหมอนและผา้หม่เพิม่ใหค้รบั 

 

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20T H CENTURY FOX WORLD *** 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม จอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 
TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

วนัที่สี ่  วดัถ า้บาตู – กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่ม ี

อุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเ้วลาอ าลาสาย

หมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และ

โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กเปลี่ยน

อิรยิาบถที่บริเวณรา้นคา้สินคา้พื้นเมือง เพื่ อเลือกซื้อหาของฝาก

พื้นเมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชื่อ

ของเมืองอิโปห์ ท ี่มรีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะ

นมัสการ พระขันธกุมาร ท ี่ วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานทีศั่กดิ์สทิธิข์อง

ศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรูีปป้ันของพระ

ขันธก์ุมารสูงถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีตั่ ้งขึน้ท ีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร์ ตกึปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดทีสู่งท ีสุ่ดในโลก ดว้ยความสูงถ ึง 452 เมตร ชมโรงงาน
ดบุีก (Pewter) ทีม่ชีือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบุีกเป็นสนิแร่ท ีส่รา้งความรุ่งเรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี  
และเป็นแหล่งแร่ดบุีกชัน้ดขีองโลก จากนั้นน าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดใน

มาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี์ทหารอาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครัง้ท ี ่1 

และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ท ีป่ระทับ

ของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ท ีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่อง

ทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตุรัสที่ร าลกึถ ึงวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราช

พน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่ นครปุตราจายา นคร

แห่งอนาคต อันเป็นที่ตั ้งของหน่วยงานราชการ รวมถึง

ท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันใน

นยิายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทกึภาพความทรงจ าท ี่

จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่ง

เมอืงซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุ

ตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยทีสุ่ด

แห่งหนึง่ซึง่มรูีปร่างประหนึง่ลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

......... น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

16.00 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เทีย่วบนิที ่OD522                 

17.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทับใจ 
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*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ท่านไม่มหีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ท่านข ึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลูกคา้ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

อตัราคา่บรกิาร 

OCT-16 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702   

0745-0915  

OD522 

1600-1710 

13-16 OCT 2016 12,999.- -2,500.- 3,900.- 

SL702   

0745-0915  

OD522 

1600-1710 

21-24 OCT 2016 
วนัปิยะมหาราช 

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

DEC-16 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702   

0745-0915  

OD522 

1600-1710 

2-5 DEC 2016 13,999.- -2,500.- 3,900.- 

SL702   

0745-0915  

OD522 

1600-1710 

30 DEC-2 JAN 
2016 

วนัปีใหม่ 
14,999.- -2,500.- 3,900.- 

SL702   

0745-0915  

OD522 

1600-1710 

31 DEC-3 JAN 
2016 

วนัปีใหม ่
15,999.- -2,500.- 3,900.- 

 
เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)     มเีตยีงลด  1,000 บาท 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ท่าน)  ไม่มเีตยีงลด 2,000 บาท 
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ทารกอายุต ่ากวา่ 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

อตัรานีร้วม   

 ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร ์- กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าทีพั่ก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  
 ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วต่าง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 ค่าประกันอุบัตเิหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตุการทีเ่กดิขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 60 RM ตลอดทรปิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 
 

เท ีย่วไมร่อทวัร ์..... เดนิทางไดท้กุวนั 

เดนิทาง 4-5 ทา่น ราคา 21,800.-  
เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 20,800.-  

เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 20,400.-   

**ไม่มีหวัหนา้ทวัร ์  คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 22,800.-  

**ไม่มีหวัหนา้ทัวร์  ไกดพ์ูดไทยดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.-   
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เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวันหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจ ากับทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตค่ีามัดจ า
ท ีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใชจ่้ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกว่า  14  วัน เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากต๋ัวเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ท ีร่ะบุบนหนา้ต๋ัวเท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางส่วนใหก้ับท่าน 

6. กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ท ีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เท ีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหตั้วแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุท ีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเท ีย่วเอง 

 

9. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้ เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ต่างๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการ
เดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอื่นๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 

 


