
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทัวร์  MH18 MALA KAMA KAN DEC17-MH-W21 

CODE : MH18 มาเลเซยี กวัลาลมัเปอร ์คาเมรอน เก็นติง้ 3 วนั 2คนื   

MH18 : มาเลเซยี 3วนั 2คนื :คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ 
The Best Of Malaysia  Cameron Genting  ...2 ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว  
             เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอร ์
* เยอืนเมอืงเมอืงตากอากาศ คาเมรอน มอีากาศ หนาวเย็นตลอดท ัง้ปี ชมิชาอรอ่ย 
ดอกไมส้วยงาม 
* เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน 
* เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ โรงงานช็อคโกแลต เมอืง
ใหมป่ตุราจายา  

  พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื 
              ก าหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11 ปี  

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
จ านวน 

06-08 เม.ย. 60 10,988 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

2,500 25 

07-09 เม.ย. 60 10,988 2,500 25 

05-07 พ.ค. 60 10,988 2,500 25 

19-21 พ.ค. 60 9,988 2,500 25 

16-18 ม.ิย. 60 9,988 2,500 25 
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30 ม.ิย. – 02 ก.ค. 60 9,988 2,500  25 

07 – 09 ก.ค. 60 10,988 2,500 25 

14-16 ก.ค. 60 9,988 2,500 25 

11-13 ส.ค. 60 10,988 2,500 25 

18-20 ส.ค. 60 9,988 2,500 25 

08-10 ก.ย. 60 9,988 2,500 25 

29 ก.ย. – 01 ต.ค. 60 9,988 2,500 25 

06-08 ต.ค. 60 10,988 2,500 25 

20-22 ต.ค. 60 10,988 2,500 25 

27-29 ต.ค. 60 9,988 2,500 25 

10-12 พ.ย. 60 9,988 2,500 25 

24-26 พ.ย. 60 10,988 2,500 25 

08-10 ธ.ค. 60 11,988 2,500 25 

22-24 ธ.ค. 60 11,988 2,500 25 

30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 61 12,988 2,500 25 

31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61 12,988 2,500 25 

03.30 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอร์
สายการบนิ  
             MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋
โดยสาร 
05.25 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่

MH797  
08.35 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอื

เดินทางจากนั้นน าท่านเดิน สู่ กวัลาลมัเปอร  ์ (เวลา
ประเทศมาเลเซีย เ ร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่ ว โมง) 
กัวลาลัมเปอร์  ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร ์น าทา่นชม
“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม 
จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแห่ง อสิระภาพ) ลานประกาศ 
เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคย
ปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีว
ขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกับ
สนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีสู่งทีสุ่ดในโลก 
Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่ง
เห็นไดช้ัด ไมว่่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีทุ่กๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเล
เชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกัน ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กูลดลงครัง้
สดุทา้ย เมือ่ วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

วนัแรก  สนามบนิสวุรรณภมู ิ กวัลาลมัเปอร ์  คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์                                
เทีย่ง,เย็น 
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เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี 

บา่ย        หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอน ไฮแลนด ์
สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุ แหง่หนึง่ของ
ประเทศมาเลเซยี ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชม
ทัศนยีภาพ ทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง  

(ระยะทาง 250 กม)  ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเม
รอน ทีป่ลกูทั่วทัง้ขนุเขา ทศันยีภาพสวยงามมาก ถา่ยรปู
กบัคนทีรู่ใ้จ พรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ี
หรอืซือ้เป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน น าทา่น  รบัประทานอาหารค า่แบบพืน้เมอืง(สตมีโบต๊)  จากนัน้น า
ทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรมHeritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเกบ็สมัภาระ
พักผอ่นตามอธัยาศัย ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น  อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา 
(กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่)  
*หมายเหต ุ : กรุป๊เดนิทางต ัง้แตเ่ดอืน พ.ย. ไฟทบ์นิขาไปจะเป็น MH797   
06.00-09.10 

วนัทีส่อง  คาเมรอน  Lavender Graden  น า้ตกอกีกานดา้  เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์          
 เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบาย

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืง
หนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ข ึน้ชื่อ ใหท้่านไดช้ม
บรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกซือ้ผลไมห้รอื

ของฝากตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปชมLavender 
Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์และ
ดอกไมเ้มอืงหนาว หลากหลายส ีใหท้่านถ่ายรูปตาม
อัธยาศัย  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางลงจากคาเมรอน
เพื่อเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะใหท้่านชม
ถา่ยรปูน า้ตกอสิกานดา้ ทีอ่ยูร่มิทาง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นสนุก
ตืน่เตน้โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีร่วดเร็วและปลอดภยัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จาก

สถาน ีSKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สูย่อดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คย
หลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต  
:เขา้สูท่ีพั่ก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL:  ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” 
ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควร์และยูนเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิด์
พลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็น
ติง้ ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ัง
พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่นและ
อีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพี
เสรภีาพและออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทีนั่น้
จริง  ๆ   อิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท์ เว ิลด ์พลาซ่า"
เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิาร
นวดแผนโบราณ ,สวนสนุกTheme Park ทั ้งในร่มและ
กลางแจง้ฯลฯ (ไม่รวมค่ าบัต รสวนสนุก)  หรือ เลือก 
เพลดิเพลนิ กับเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อต
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แมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ี
แตง่ตัวสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   
:บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไป

ดว้ย: 
ค า่   บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก

พกั 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่
ทา่นละ 1,500 บาท  

 
 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารน าทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้
โดยกระเชา้  

จากนัน้น าท่านขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถ า้บาตู 
Batu Cave ชมวัดฮนิดูขนาดใหญ่ มีองค์พระขนาดใหญ่ตัง้
ปากทางขึ้นบันไดสู่ปากถ ้ า จากนั้นน าท่านซื้อ ของฝาก
พื้นเมือง และ ร้านดิวตี้ฟรี จากนั้นน าท่านเดินทางสู่

กัวลาลัมเปอร์  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูป บรเิวณดา้นหนา้

ของ พระราชวงัอสีตาน่า ไนการ่า จากนัน้น าท่านชมและ

ถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก ตกึปิโตรนสั  จากนัน้
เ ราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่  Cocoa Boutique โรงงาน
ผลติช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซยี และท่านสามารถ
เลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย   จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ชมเมอืงใหม่ ปุตราจายา เมอืง
หลวงแห่งใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศูนยก์ลางของ รัฐบาล  ปุ
ตราจายา ได ้ชือ่ว่าเป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีูปแบบการ
วางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ี่คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบ
ปตุราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูป
กับอาคารที่ท างานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิสชีมพู
อาคารทีท่ าการรฐั  สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพที
สวยงาม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

18.50 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  เทีย่วบนิ  MH776 
20.00 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
                                                      
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่
ทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจาก
ตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้
บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

วนัทีส่าม    เก็นต ิง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา    สนามบนิ KLIA สนามบนิสวุรรณภมู ิ      
เชา้,เทีย่ง  
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ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของ
สายการบนิ  เชอรช์ารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและ
ออกตั๋วบตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกี
ครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรณุา
ตรวจสอบกอ่นเดนิทาง    

โรงแรม จ านวน 2 คนื คอื คาเมรอน 1คนื เก็นติง้ 1คนื   
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิ
ให ้
(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง 
หากไมส่ะดวกพัก 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พัก
เดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ 1,500 บาท/ทา่น 

อาหาร มือ้เชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 
8-10 ทา่น รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แต่
อาจจะไมจ่ดั ทา่นอาจจะเตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 
เทา่กบัประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 ร)ู เตรยีม Adapter แปลง 3 ขา 
ส าหรับการชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนี
กลาง  

การนัดหมายและ 
การเตรยีมตวัการ
เดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร 
จดุนัดหมาย กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น  55 RM หรอืเงนิไทย 550บาท) 
ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และ
เซอรช์ารท์น า้มนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-
3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่
น ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตาม
เงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย)ทัง้นีย้อ่มอยูใ่น
ขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอก
รายการ  ทวี ี  ชอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้ง
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จา่ย) , คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิยัทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจล
หรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวม
เป็น 55 RM หรอื 550 บาท) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบั
จากวนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ
กรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้ม
หลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 15 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   
 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจอง
ทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการ
เดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนั
ระหวา่งทา่นลกูคา้และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่น
ยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้
ใหก้บัทา่นไดท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ข
ได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่
จลาจล การปฏวิตั ิอบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ
ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จาก
อบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะ
มกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ด
ถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจาก
คา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผู ้
จัดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะแหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
การบรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถที่
จะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ 
ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้
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เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิ
กฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตุ

จากการเดนิทางทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถ
ขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทัได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้
เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษิทั ประกนัท ัว่ไป) 
10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
 


