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 MH12 มาเลเซยี 4 วนั 3คนื โปรฯ สดุฮอต... ทา้สงกรานต.์.. หนรีอ้นไปพึง่เย็น... 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

 เทีย่ว 2ประเทศ เทีย่วครบทกุไฮไลท ์ 
* เยอืนเมอืงเมอืงตากอากาศ คาเมรอน มอีากาศ หนาวเย็นตลอดท ัง้ปี 
* เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรก์า้  โรงงานซ๊อตโกแลต๊ เมอืงใหมป่ตุราจายา  

  พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื และกวัลาลมัเปอร ์1 คนื  
  ก าหนดการเดนิทาง  

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 

2-11 ปี  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

จ านวน 

13-16 เม.ย. 14,900 ไมม่รีาคาเด็ก 2,500 25 

08.00 น. พรอ้มกนัที ่ สนามบนิสวุรรณภมู ิ โซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอร ์    สายการบนิ  
            MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั๋วโดยสาร 
11.05น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH785  
14.15น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงใหม่

ปตุราจายา(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) นําทา่นชมเมอืงแหง่ศนูยร์าชการใหมข่อง
มาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืง
อยา่งด ี เสน่หข์องทีน่ีค่อืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรปูทรงแปลกตา  แวะชมและถา่ยรปูกบั
อาคารทีทํ่างานของนายกรัฐมนตร ี อาคาร มสัยดึสชีมพูอาคารที ่  ท า  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีี

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์ ปตุราจายา                                             เทีย่ง,เย็น 
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 ทัศนยีภาพทสีวยงาม จากนัน้นําทา่นเดนิทาง สูก่วัลาลมัเปอร ์   กวัลาลัมเปอร ์ ถงึเมอืงหลวงกวัลาลัมเปอร ์นํา
ทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ
พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ มาเลเซยี   

คํ่า บรกิารอาหารคํา ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเขา้ทีพ่ักโรงแรม  Ancasa  Hotel หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์ถา่ยรปูคูต่กึแฝด จตรุสัเมอรเ์ดกา้ คาเมรอน                  เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้         บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม   นําทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยีชม 

จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่ อสิระภาพ) ทีท่กุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิ
ฉลอง ชมอดตีเสาธงทีส่งู ทีส่ดุในโลก 100 เมตร ซึง่ธงชาตอิงักฤษไดถ้กู  ลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่
วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ
พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่  จากนัน้นําทา่นชมและถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุ ในโลก  ตกึปิโตรนสั   
จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็กโกแลตที ่ Cocoa Boutique โรงงานผลติชอคโกแลต ทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี และทา่น
สามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 

เทีย่ง       บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี 
บา่ย       หลังอาหาร  นําทา่นเดนิทาง สู ่คาเมอรอน ไฮแลนด ์สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุ แหง่หนึง่ของ

ประเทศมาเลเซยี ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทศันยีภาพ ทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง 
(ระยะทาง 250 กม)  ชม ความสวยงาม ของไรช่าคาเมรอน ทีป่ลกูทัว่ทัง้ขนุเขา ทศันยีภาพสวยงามมาก 
ถา่ยรปูกบัคนทีรู่ใ้จ พรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซือ้เป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน นําทา่น  รับประทานอาหารคํ่าแบบพืน้เมอืง(สตมีโบต๊)  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม   
Heritage  Hotel  หรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศยั ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น  
อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา (กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่)   

วนัทีส่าม คาเมรอน ฟารม์ผึง้ น า้ตกอกีกานดา้  เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์                        เชา้, เทีย่ง, เย็น 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบาย จากนัน้นําทา่นเดนิทางไป

ชมตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมห้รอืของ
ฝากตามอธัยาศัย จากนัน้นําทา่นไปชม สวนผึง้ เป็นสวนเลีย้งเพาะผึง้ขนาดใหญ ่ เพือ่สําหรับการทําน้ําผึง้ 
คณุภาพด ีใหท้า่นเดนิชมและถา่ยรปูตามอธัยาศัย จนสมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางลงจากคาเมรอน  เพือ่เดนิทาง
สูก่วัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางแวะใหท้า่นถา่ยรปูกบั น้ําตกอสิกานดา้ ทีอ่ยูร่มิทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ เก็นติง้ ไฮ แลนด ์  เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า นําทา่นสนุกตืน่เตน้โดยนําทา่นน่ัง

กระเชา้ลอยฟ้าที ่ รวดเร็วและปลอดภยัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากสถาน ี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่ ยอด
เขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี บนยอดเขาสงูกวา่   
ระดับน้ําทะเล 6,000 ฟิต เขา้สูท่ีพั่ก  FIRSTWORLD HOTEL (หอ้งพัก บนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ)   แลว้
อสิระทอ่งเทีย่วที ่ " เฟิสท ์ เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผน
โบราณ, สวนสนุก  Theme Park  ทัง้ในรม่และกลางแจง้ ฯลฯ หรอืเลอืก  
เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่, แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,   สล็อตแมชชนี นับพันตู ้ ฯลฯ 
บรกิารตลอด 24 ช. ม.  (บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18 -  22 องศา เซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาว
ไปดว้ย กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีแตง่ตวัสภุาพ   เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ ) 
ที ่ เฟิสทเ์วลิด ์ พลาซา่”  ประเทศมาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์
พลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึง่
พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตากบัรปูปัน้ขนาดใหญย่กัษ์ของ
เทพเีสรภีาพและออสการ ์เสมอืนกบัคณุได ้  ไปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ   

คํ่า  บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี2 เตยีงส าหรบักรณีพกั 
3 ทา่นตอ่หอ้ง)  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้ โดยกระเชา้ จากนัน้นําทา่นขึน้
รถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถ้ําบาต ูBatu Cave ชมวัดฮนิดขูนาดใหญ ่มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ัง้ปากทางขึน้

วนัทีส่ ี ่   เก็นต ิง้ กวัลาลมัเปอร ์  สนามบนิ KLIA สนามบนิสวุรรณภมู ิ                            เชา้,เทีย่ง  
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 บนัไดสูป่ากถ้ํา จากนัน้นําทา่นเดนิทางมาซือ้ของฝากพืน้เมอืง และรา้นดวิตีฟ้ร ีจากนัน้นําทา่นไปรับประทานอาหาร
เทีย่ง  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 
บา่ย       หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนมทีห่า้ง KLCC ในตกึแฝด นําทา่นไป 

ชอ้ปป้ิงทีห่า้ง ไทมส์แควร ์ และยา่นบกูติบนิตงั  ใหท้า่นชมและเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งตามอธัยาศัย บกูติบนิ
ตงั (Bukit Bintang) หรอื บนิตงัวอลก์ หรอื สตารฮ์ลิ เป็นชือ่ยา่นชอ้ปป้ิงและบนัเทงิ ในกวัลาลัมเปอร ์ประเทศ
มาเลเซยี รวมถงึถนนทีว่ ิง่ผา่น จาลันบกูติบนิตัง (Jalan Bukit Bintang) เป็นสถานทีท่ีร่วบรวมรา้นคา้เดน่ ๆ ของ
กวัลาลัมเปอร ์ เป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง คาเฟ่ คลับ รา้นคา้ หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นขายสนิคา้เฉพาะอยา่งอยูม่ากมาย 
บรเิวณนีจ้งึเป็นทีน่ยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่ว และคนในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่คนหนุ่มสาว จากนัน้   นําทา่นเดนิ
ทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

18.50 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airline  เทีย่วบนิ  MH776 
20.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพ 
                                                      
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้
ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น้ํามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์ 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี   เงนิรงิกติ  (RM)  1 RM = 10.5 -11 บาท   โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่น
เดนิทาง    

โรงแรม จํานวน 3 คนื คอื กวัลาลัมเปอร ์1 คนื  คาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1 คนื   
พักหอ้งละ 2 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจํานวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้ 

อาหาร มือ้เชา้  จัดบปุเพข่องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโตล๊ะ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ทํารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น้ําพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V เทา่กบัเมอืงไทย แตจ่ะม ี 3 ร ู กรณุาเตรยีมปลั๊ก 3 ขาเหลีย่มไป 

น้ําดืม่ น้ําดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่น้ํีาดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี  ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ 
สงิคโปร ์ ภาษาองักฤษ  ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ตํ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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 เดนิทาง 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM 
หรอื 600 บาท) 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้
, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่ว ตลอดรายการ  , คา่โรงแรม 3 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)   , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุน
รายการ   , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น้ําดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนั
อบุตัเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั  
คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยั
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงาน
ทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิ
ไกด ์คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์วนัละ 15 RM ตอ่วนัตอ่คน (4 วนั รวมเป็น  60 RM หรอื550 บาท) ,  
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
 หนงัสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุ
เงือ่นไขการจอง       มดัจ าทา่นละ  5,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย   15  วนั  
 

หมายเหต ุ  
1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ 

ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทาง
บรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูทํารา้ย การสญูหาย ความ
ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

3. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร
ลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

4. บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง ในกรณีอืน่ๆ  

5. ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะคา่เงนิบาทและคา่น้ํามนัทีไ่ม่
คงที ่ การปรับราคาคา่โดยสารของงสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้ 

6. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่
ทา่นสละสทิธิ ์ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

7. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิ  เวลาบนิ และโรงแรม โดยจัดในระดับเทยีบเทา่กนั  


