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ก ำหนดกำรเดินทำง  12 – 15 เมษำยน 2562   รำคำ 12,900 บำท 
 

วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวัลำลมัเปอร์   

14.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข  9  
  เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Royal Jordanian  

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

16.35 น. ออกเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน Royal Jordanian เท่ียวบินท่ี RJ180  
19.45 น. เดินทางถึงสนามบินกวัลาลมัเปอร์ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง น าสมัภาระข้ึนรถปรับอากาศ 
 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั 
ท่ีพกั ANCASA HOTEL / PUDU PLAZA HOTEL  ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัที่สอง กวัลำฯ - คำเมรอนไฮแลนด์ – น ำ้ตกอสีกนัดำ – ไร่ชำบำรัต 

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม ม้ือ 1 
 น าท่านเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด ์สถานท่ีพกัตากอากาศบนขาสูงของนกัธุรกิจชาวองักฤษอนัโด่งดงัในอดีต

ปัจจุบนัท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศบนยอดเขาส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดช่ื้นชมธรรมชาติของป่าเขาล  าเนา
ไพร ท่ียงัคงอุดมสมบูรณ์ ของประเทศมาเลเซีย  

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั  ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที่ 2 ระหว่างการเดินทาง สองขา้งทางระหว่างข้ึนเขาท่านจะได้
สมัผสัหมู่บา้นเงาะป่า ซาไก ท่ีน าของในป่ามาวางขายนกัท่องเท่ียว น าท่านเท่ียวชมและถ่ายรูป น ำ้ตกอสีกนัดำ 
น ้ าตกอีกแห่งบนเทือกเขา คาเมรอนท่ีมีน ้ าไหลตลอดทั้งปี เชิญท่านแวะพกัผอ่นกบัสายน ้ าอนัแสนเยน็สบาย
ถ่ายภาพเป็นท่ีระลึก เท่ียวชม ไร่ชำบำรัต ไร่ชาศรีลงักาขนาดใหญ่ ซ่ึงมองดูคลา้ยผนืสกัหลาด ขนาด ยกัษ ์ซ่ึง

http://bit.ly/2NMk5YE
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เป็นชาท่ีน ามาจากศรีลงักามาปลูกเมื่อสมยัท่ีองักฤษเขา้ปกครองมาเลเซีย ทั้งยงันบัเป็นชาสายพนัธุดี์ท่ีสุดอีกดว้ย 
อิสระใหท่้านถ่ายรูป เลือกชิมชาชกั (TEH TARIK) เคร่ืองด่ืมยอดฮิตยามเชา้ของคนมาเลเซีย  หรือเลือกซ้ือชา
เป็นของฝากใหก้บัคนทางบา้น 

เยน็ บริกำรอำหำรเยน็ ม้ือที่ 3 แบบสุกีห้ม้อไฟ ชำบู ชำบู 
ท่ีพกั  HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND ระดบั 3 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วนัที่สำม คำเมรอนไฮแลนด์ – ฟำร์มสตอเบอร์ร่ี – ฟำร์มผึง้ – เกน็ติง้    

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม ม้ือที่ 4 จากนั้นน าท่านเท่ียวชมตลาดKEA FARM ซ่ึงเป็นตลาดยามเชา้
แบบทอ้งถ่ิน ใหท่้านเลือกเดินชมพืช ผกั ผลไม ้ดอกไม ้และผลิตภณัฑท์อ้งถ่ิน อาทิขา้วโพดหวาน มนัหวาน 

 สม้ซนัคริส และผลไมอ่ื้นๆอีกมากมาย   น าท่านเท่ียวชม ฟำร์มสตอเบอร์ร่ี ผลไมเ้มืองหนาวข้ึนช่ือท่ีนิยมปลูก
กนัมากชมคาเมรอน อิสระใหท่้านถ่ายรูป และเลือกชมเลือกซ้ือสินคา้ ผลิตภณัฑต่์างๆ จากสตอเบอร์ร่ีตาม
อธัยาศยั จากนั้นน าท่านเท่ียวชมฟำร์มผึง้ ซ่ึงชาว คาเมรอนนิยมเล้ียงกนัเป็นจ านวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ 
ระบบนิเวศภายในฟาร์ม  พร้อมเลือกซ้ือน ้ าผึ้ง และ ผลิตภณัฑช์นิดต่างๆ จากผึ้งซ่ึงเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่างกายติดไมติ้ดมือกลบับา้น จากนั้นน าท่านลงจากยอดเขาคาเมรอนมุ่งสู่ยอดเขาเกน็ต้ิงไฮแลนด ์

กลำงวนั  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที่ 5   
  จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เกน็ติง้ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า AWANA SKY WAY น าท่านนัง่

กระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาเกน็ต้ิง (กระเชา้ 1 กระเชา้นัง่ไดไ้ม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เส้ือผา้ใบเลก็ส าหรับ
พกัคา้งคืนบนเก็นต้ิง 1 คืนกรณีพกัท่ี FIRST WORLD HOTEL(กรณีท่ีไม่ไดห้อ้งพกับนเก็นต้ิงบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิจดัหอ้งพกัท่ีกวัลาลมัเปอร์แทนหรือท่ีโรงแรม AWANA GENTING)) 

  เชิญท่านอิสระตามอธัยาศยักบั CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิดท่ี 
FIRST WORLD PLAZA และชอ้ปป้ิงมอลลท่ี์เพ่ิงเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านคา้แบรนดเ์นม
ช่ือดงัหลายๆ ร้านจากทัว่ทุกมุมโลก เดก็ๆ สามารถเพลิดเพลินกบัเคร่ืองเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่
รวมค่าบตัรสวนสนุก) หรือจะเขา้คาสิโนเส่ียงโชค (เปิด 24 ชัว่โมง) ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สลอ็ตแม
ชชีน ไฮโล แบลค็แจ็ค  *** คาสิโนสงวนสิทธ์ิส าหรับผูท่ี้มีอายมุากกว่า 21 ปีข้ึนไปเท่านั้น สุภาพบุรุษ ตอ้งสวม
เส้ือคอปก รองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ***  (อสิระอำหำรเยน็ตำมอธัยำศัย) 

   (ที่พกับนเกน็ติง้จะไม่มเีตยีงเสริม กรณพีกั 3 ท่ำนจะมแีค่ 2 เตยีงต่อห้อง หำกไม่สะดวกพกั 3 ท่ำน สำมำรถซ้ือ
ห้องพกัเดี่ยวเฉพำะบนเกน็ติง้ได้ ค่ำพกัเดีย่วบนเกน็ติง้ ช ำระเพิม่ท่ำนละ 1,000 บำท) 

 

วนัที่ส่ี เกน็ติง้ - กวัลำฯ –ช้อปป้ิงใต้ตกึแฝด- ปุตตรำจำย่ำ  – กรุงเทพฯ  

เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรโรงแรม ม้ือที่ 6 
  น าท่านลงจากเก็นต้ิงไฮแลนด ์ระหว่างทางใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้OTOP ช่ือดงัจากมาเลเซีย ณ ร้านสินคา้ OTOP 

อาทิเช่น เคร่ืองตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเป๊ียะ / ปูแผน่ / ไก่แผน่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ยาทาประคบแกป้วดเม่ือยปวด
ตามขอ้ ท่ีใครๆ มาซ้ือแลว้เป็นตอ้งฝากซ้ือซ ้าอีกหลายรอบ   น าท่านเลือกซ้ือช็อคโกแลตแท้ๆ  จาก โรงงานช็อคโก
แลต COCOA BOUTIQUE ซ่ึงช็อคโกแลตนั้นนบัเป็นสินคา้ ของฝากช่ือดงัอีกอยา่งของมาเลเซียท่ีนกัท่องเท่ียว
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ต่างหาซ้ือเพ่ือล้ิมลองและน ากลบัไปฝากคนท่ีท่านรัก จากนั้นเท่ียวชม กรุงกวัลำลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ใหญ่พระราชวงัของประมุขแห่งประเทศ อสีตำน่ำ ไนกำร่ำ  น าท่านถ่ำยรูปย่ำน 
DATARAN MERDEKA สถานท่ีเฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณโดยรอบ 
อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซ่ึงปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง นบัเป็นอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในมาเลเซีย และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก น าท่านผา่นชม หอคอยโทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปและชมวิว ตกึแฝดปิโตรนัส ณ จุดท่ีมองเห็นตึกไดส้วยงามท่ีสุด   

12.00 น.  บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำรท้องถิน่ ม้ือที่ 7   หลงัอาหารน าท่านชอ้ปป้ิง หา้งสรรพสินคา้ในตึกแฝด KLCC
เลือกซ้ือของฝากกนัอยา่งจุใจตามอธัยาศยั 

15.00 น.  น าท่านเท่ียวชมเมืองแห่งอนาคต ปุตรำจำย่ำ เมืองท่ีวางผงัเมืองและเนรมิตอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ไดอ้ยา่งสวย
สดงดงาม ท่ีส าคญัยงัเมืองท่ีใหค้วามส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดเป็นอนัดบั 1 อีกดว้ย น าท่านชมและ
ถ่ายรูปท าเนียบรัฐบาล และมสัยดิประจ าเมือง ท่ีสร้างจากหินอ่อนสีชมพูอนังดงามยิง่ใหญ่ซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณริม
ทะเลสาป 

  เยน็  บริกำรอำหำรเยน็ ณ ภัตตำคำรท้องถิ่น ม้ือที่ 8  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 
22.10 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดนสายการบิน Royal Jordanian เท่ียวบินท่ี RJ181 
23.20 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่นได้ตำมควำมเหมำะสมเพ่ือสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ  กำรเมือง  
และกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน ณ วนัที่เดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนีบ้ริษทัจะค ำนึงถงึควำมปลอดภัยของ 

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส ำคญั 
อตัรำค่ำบริกำร 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผู้ใหญ่ 

พกัห้องละ 
2 – 3 ท่ำน 

ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1 
เด็กมเีตยีง 

(อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กมเีตยีง 

(อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี) 

ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1 
เด็กไม่มเีตยีง 

(อำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี) 

พกัเดี่ยว
เพิม่ 

12 – 15 เมษำยน 2562 12,900 12,900 12,900 11,900 3,000 

*ยกเว้นบนเกน็ติง้ไม่มเีตยีงเสริม กรณเีปิดห้องอกี 1 ห้อง เพิม่ ท่ำนละ 1,000 บำท 
*** รำคำเด็กทำรก (อำยไุม่เกนิ 2 ปีบริบูรณ์) 4,000 บำท *** 

** ค่ำบริกำรข้ำงต้นท่ำนต้องช ำระเพิม่ค่ำทิป ท่ำนละ 400 บำท/ทริป/ท่ำน ** 
หมำยเหตุ 
 กำรเดนิทำงในแต่ละคร้ังจะต้องมจี ำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ไป ถ้ำผู้เดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนดังกล่ำว บริษัทฯ  
 ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเล่ือนกำรเดนิทำง หรือเปลี่ยนแปลงรำคำ 

 อตัรำค่ำบริกำรข้ำงต้น เป็นรำคำตัว๋เคร่ืองบนิโปรโมช่ันจำกสำยกำรบนิ ทั้งนีเ้ม่ือท่ำนตกลงเดนิทำง จ่ำยค่ำจอง ค่ำทัวร์
 แล้ว มสิำมำรถเปลีย่นแปลง เล่ือน หรือ ยกเลกิกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำจองค่ำทัวร์ 
 ในทุกกรณ ี
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อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Royal Jordanian พร้อมภาษี กรุงเทพฯ –  กวัลาฯ – กรุงเทพฯ   
 ค่าระวางน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรือตามเง่ือนไขของสายการบิน 
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2 – 3 ท่าน/หอ้ง ระดบั 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารรวม  8   ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ (อาหารท่ีจดัเล้ียงในแต่ละม้ือเป็นอาหารทอ้งถ่ิน หากท่านชอบทานอาหาร

ชนิดใดเป็นพิเศษ  หรือมีเดก็ควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตามรายการ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม ์(ไม่ครอบคลุมเร่ือง

สุขภำพ และป่วยไข้ทุกกรณ)ี ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ  ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนั การเคลมประกนัทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จ และเอกสารรับรองทางการแพทยจ์ากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
**ลูกคา้ท่านใดสนใจ ซ้ือประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ/การสูญหายหรือเสียหายของสมัภาระ
สามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได*้* 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วนั) 
 เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วนั) 



ทวัร์มาเลเซีย หนา้ 6  
 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายในการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือจากการจดัเล้ียง / ค่า

โทรศพัท ์/ ค่าโทรศพัทท์างไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซกัซีด / มินิบาร์  
 ค่าระวางน ้ าหนกัสมัภาระท่ีเกินจาก 20 กิโลกรัม 
 ค่าทิป ท่านละ 400 บาท / ทริป / ท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้งเพื่อน าไปหกัค่าใชจ่้าย 

 
กำรจองและช ำระเงิน  

1. ช ำระเงินมดัจ ำ ท่ำนละ 10,000 บำท ภำยใน 24 ช่ัวโมงหลงักำรจอง 
2. ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระก่อนวนัเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนั 

(กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซ่ีไม่ช ำระเงิน หรือช ำระเงนิไม่ครบภำยในก ำหนด รวมถึงกรณเีช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณใีดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเที่ยวสละสิทธิ์กำรเดนิทำงในทัวร์นั้นๆ) 

 
หากท่านสมาชิกไดท้ าการโอนเงินแลว้กรุณาส่งหลกัฐานการโอนเงิน ระบุช่ือ – นามสกุล ผูจ้อง พร้อมทั้งท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์
– แฟกซติ์ดต่อ / โปรแกรมท่ีจอง / วนัเดินทาง / จ  านวนสมาชิก และส าเนาหนงัสือเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายงัเบอร์
แฟกซ ์/ E-Mail / LINE ID 
ส าหรับคนไทยต่างดา้วสามารถเดินทางได ้โดยท าการแจง้เขา้แจง้ออกท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุณา
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม กบัพนกังานท่ีท่านจองทวัร์ดว้ย 
 

3. การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ ์อีเมลล ์ไลน์ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของบริษทั ดงัน้ี  
วนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. 
วนัเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือเป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

 
 
ระเบียบกำรและข้อตกลงกำรส ำรองทีน่ั่ง 

1. การยกเลิกและคืนค่าทวัร์ 
กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกบัคณะทวัร์ไมว่่าดว้ยเหตุผลประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ จ  าเป็นตอ้งเก็บค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีท่านมดัจ าไวต้ามระยะเวลาและ
จ านวน ดงัน้ี 

แจง้ยกเลิกระหว่าง 15 – 29 วนัก่อนการเดินทาง สงวนสิทธ์ิไม่มีการคืนมดัจ าทั้งหมด 
แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
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 ** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบินหรือค่ามดัจ  าท่ีพกัโดยตรงหรือ
โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Extra Flight 
และ Charter Flightจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมดเน่ืองจากค่าตัว๋เป็นการเหมาจ่ายในเท่ียวบินนั้นๆ ** 

2. เม่ือท่านส ารองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ 
มงัสวิรัติ กรุณาแจง้ใหพ้นกังานขายทวัร์ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทาง 

 
หมำยเหตุ  
 1.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ  าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และ
เหตุสุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

2. เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

3.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้
นกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า และอยา่งนอ้ย 10 วนัก่อนการ
เดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า 

4.  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสีย
หรือเสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 5.  เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทางบริษทัฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ 

6.  ก าหนดการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดเ้พ่ือความเหมาะสมทั้งน้ีทางบริษทัฯจะยดึถือผลประโยชนต์ลอดจนความ
ปลอดภยัของคณะผูเ้ดินทางเป็นส าคญั  

 7.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธเขา้เมือง โดยด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศนั้นๆ 
หมำยเหตุ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้นและไม่รับผดิชอบต่อเหตุกำรณ์ที่เกดิขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนดัหยดุงาน การล่าชา้ของสายการบิน ภยัธรรมชาติ กรณีท่ีท่านถูก
ปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมอืงและเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยและต่างประเทศ 
 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่ำบริกำรทั้งหมด 
 
 

!!! หนังสือเดินทำงต้องมอีำยกุำรใช้งำนเหลือ 
อย่ำงน้อย 6 เดือน!!!   

 


