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MH23 ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื: คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 
The Best of Malaysia Cameron, Genting 2 ขนุเขาทา้ไอหมอกลมหนาว 

∞ คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไมส้วยงาม 
∞ เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน ชอ้ปป้ิงเก็นต ิง้เอา้เล็ท  
∞ เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา  
 

** พกัโรงแรม: บนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื **อาหารพเิศษ: สตมีโบต๊ 1มือ้ 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

                  ก าหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 

2-11 ปี 
พกัเดีย่วเพิม่ จ านวน 

8-10 ธ.ค. 10,998 ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

2,500 25 

14-16 ธ.ค. 10,998 2,500 25 

21-23 ธ.ค. 11,998 2,500 25 

29-31 ธ.ค. 11,998 2,500 25 

30 ธ.ค.-1ม.ค. 13,998 2,500 25 

31 ธ.ค.-2ม.ค. 13,998 2,500 25 

 
 
 
 



  

03.30 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
             MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 
05.55 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH797  
09.05 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 

น าท่านผ่านพธิีการประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้น าท่าน
เดนิ สู่ กวัลาลมัเปอร(์เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศ
ไทย 1ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร์ น า
ทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์ เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี 
ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอก
ราช Independence Square หลังจากทีอ่ังกฤษเคยปกครอง
มาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หาก
จะเทียบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา 
และชมอดตี เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 
เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็น
ไดช้ดั ไมว่่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีทุ่กๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ 
เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกัน ซึง่ธงชาต ิอังกฤษไดถู้กลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  
และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

เทีย่ง        บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย        หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ประเทศมาเลเซียตามเสน้ทางที่คดเคี๊ ยวตามไหล่เขาชม
ทัศนียภาพทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง(ระยะทาง 250 

กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ทีป่ลูกทั่วทัง้ขนุเขา 
ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนทีรู่ใ้จ พรอ้มอสิระใหท้่าน
ไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซือ้เป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน น าทา่น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พเิศษอาหารพืน้เมอืง (สตมีโบต๊)   
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   Heritage  Hotel  หรอื 
ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศัยทา่มกลางอากาศหนาวเย็น
อณุหภมูปิระมาณ20-24องศา(กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่)  

วนัทีส่อง       คาเมรอน  Lavender Graden  น า้ตกอกีกานดา้  Genting Outlet  เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์           
                                                                                                                             เชา้,เทีย่ง,เย็น 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนัน้น าท่าน

เดินทางไปชม ตลาดพืชผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ข ึ้นชื่อ ใหท้่านไดช้ม
บรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมห้รอืของฝาก

ตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านไปชม Lavender Cameron 
Garden เป็นสวนดอกลาเว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว 
หลากหลายส ีใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  สมควรแก่เวลาน า
ทา่นเดนิทางลงจากคาเมรอนเพือ่เดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ระหว่าง
ทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรปู น า้ตกอสิกานดา้ ทีอ่ยูร่มิทาง 

เทีย่ง   บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ Resort 
World Genting น าทา่นไปชอ้ปป้ิงที ่Genting outlet 
premium เอา้เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณ
สถานีกระเชา้ใหม่ขึน้สู่เก็นติง้ ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้มากมาย 
สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ   น าท่านสนุกตืน่เตน้โดยน าท่าน
น่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีร่วดเร็วและปลอดภัยทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก 

จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่ยอดเขา“เก็นติง้ 
ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คย  หลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปี
บนยอดเขาสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต  
:เขา้สูท่ีพั่ก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL 

 

**ส าหรบักรุป๊ เดนิทางวนัที ่31 ส.ค.-2 ก.ย. 
ปรบัพกัทีก่วัลาลมัเปอรแ์ทน**  
(ขอสงวนสทิธกิรณีโรงแรมบนเก็นติง้เต็ม
หรอืมงีาน Event โดยมาพกัทีก่วัลาลมัเปอร์
แทน)   
ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คุณจะ
ไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอรแ์ซลวอลค์ที่

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์               เทีย่ง,เย็น 



  

เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นคร
แหง่ความบนัเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภตัตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตา
กับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์เสมอืนกับคุณไดไ้ปเยอืน ณ สถานที่นั ้นจรงิ ๆ   
อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวด
แผนโบราณ,สวนสนุกTheme Park ในร่ม ไมร่วมค่าบัตรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กับเกมสก์าร
เสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.  
(กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )    
: บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 

ค า่   บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3ทา่น 

สามารถซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางลงจาก เก็นติง้โดยกระเชา้ จากนัน้ขึน้รถปรับอากาศเดนิทางไปชม วดัถ า้บา
ต ูBatu Cave ชมวัดฮนิดขูนาดใหญ ่มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ัง้ปากทางขึน้บนัไดสูป่ากถ ้า  จากนัน้น าทา่น
ซือ้ ของฝากพืน้เมอืงและรา้นดวิตีฟ้ร ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร ์ น าท่านเดนิทางไปชม

บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ พระราชวังแหง่ชาต ิสถานทีป่ระทับของ
สมเด็จ  พระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากงพระราชวังแหง่นี้จะเป็นกลุม่อาคารรูปทรงโดม
เชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนน
ทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวังแหง่นี้ตัง้อยู่
บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึง่มีการ  
ครอบครองมาตั ้งแต่ทศวรรษที่ 1990 และ
กลายเป็นเขตพระราชฐานนับตัง้แต่นั้น (สามารถ

ถ่ายรูปจากดา้นนอกเท่านั้น)  จากนัน้น าท่านชม

และถ่ายรูปกับ ตกึคูแ่ฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก ตึ
กปิโตรนสั   

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 
บา่ย   จากนัน้เราไปลิม้รสช็อกโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงาน

ผลติช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียมาเลเซียและท่าน
สามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา 
เมอืงหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซยี ที่เป็นศูนยก์ลาง
ของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่
สวยงาม มรีูปแบบการวางผังเมอืงอย่างด ีเสน่หข์อง
ที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา  และ
อาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชมและถา่ยรปูกบัอาคาร
ที่ท างานของนายกรัฐมนตรี อาคารมสัยดิสชีมพู
อาคารทีท่ าการรฐั  สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมี

ทัศนียภาพทีสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่สนามบนิ 
KLIA     

22.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  
เทีย่วบนิ  MH796 

23.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
------------------------------------------------------------------ 

                                                      
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

วนัทีส่าม      เก็นต ิง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา   สนามบนิ KLIA-สนามบนิสวุรรณภมู ิ      เชา้,เทีย่ง  



  

 
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 กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 

 

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

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

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

อาหาร มือ้เชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม 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 ์ ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 3-5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความ
ประทบัใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลบั ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้
, คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
, ค่าธรรมเนียมเขา้ชม , ค่ามัคคุเทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  ค่าน ้าดืม่ ขนม ระหว่างการเดนิทาง , ค่าประกันอบุัตเิหตุ การ
เดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้



  

ป่วย)ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการ
แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากับภาษีไมต่อ้งจ่าย) , ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากอบุัตภิัย
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงาน
ทัง้ไทยและต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,คา่ทปิ
ไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอรต์)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่  6  เดอืน นบัจากวนัหมดอาย ุนบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่น
ตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เงือ่นไขในการจอง   มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 
 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทัง้สิน้  
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคุมของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็น
การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  



  

8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทั
ได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป) 
10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 
 


