
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 
ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว 

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดทงัปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไม้
สวยงาม เก็นตงิไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก นงักระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน ชอ้ปปิงเก็น
ตงิเอา้เล็ท เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา 

บนตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

วนัท ี รายละเอยีดทอ่งเทยีว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

2  คาเมรอน Lavender Graden นําตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นตงิไฮสแ์ลนด ์  

3  เก็นตงิ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 

 



อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดยีว 

12 - 14 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

02 - 04 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

09 - 11 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

16 - 18 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

14 - 16 Dec 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

21 - 23 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

29 - 31 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

30 Dec 2018 - 01 Jan 2019  13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

31 Dec 2018 - 02 Jan 2019  13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัท ี1 สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

03.30  พรอ้มกันท ีสนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชนั 4 โซน M เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ทบีรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัวโดยสาร 

05.55  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เทยีวบนิท ีMH797  

09.05  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนันนําท่านเดนิสู ่ กวัลาลมัเปอร ์ (เวลาประเทศ
มาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชวัโมง) กัวลาลัมเปอร ์ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร ์นําท่านชม“กรุง
กวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลาน
ประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทอีังกฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน 
เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และ
ชมอดตี เสาธงทสีงูทสีดุในโลก Union Jack ทสีงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ยังเป็น
สถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นไดช้ัด ไม่ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬิกา ทีทุกๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชุมชนเพอื เฉลมิฉลองและมงีานรนืเรงิกัน ซงึธงชาต ิอังกฤษไดถู้ก
ลดลงครังสดุทา้ย เมอื วันท ี31 สงิหาคม 1957 และแทนทดีว้ยธงชาตมิาเลเซยี 

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลังอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานทพีักผ่อนตากอากาศทขีนึชอืทสีดุแหง่หนงึ
ของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางทคีดเคยีวตามไหลเ่ขาชมทัศนียภาพทสีวยงามของธรรมชาตสิอง
ขา้งทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ทปีลกูทัวทังขนุเขา ทัศนียภาพ



สวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนทรีูใ้จ พรอ้มอสิระใหท้่านไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซอืเป็นของฝากกับ
คนทางบา้น 

เย็น  ถงึคาเมรอน นําทา่นรบัประทานอาหารคําแบบพนืเมอืง(สตมีโบต๊) จากนันนําทา่นเขา้สูท่พีกั
โรงแรม Heritage Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัย 
ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา (กรณุาเตรยีมเสอืกนัหนาวดว้ยนะคะ่) 

 

 

วนัท ี2 คาเมรอน Lavender Graden นําตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นตงิไฮสแ์ลนด ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทเีย็นสบายจากนันนําท่านเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืง
หนาว และสตอเบอรคีาเมรอนทขีนึชอื ใหท้่านไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกซอื
ผลไมห้รอืของฝากตามอัธยาศัย จากนันนําท่านไปชมLavender Cameron Gardenเป็นสวนดอก
ลาเว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว หลากหลายส ีใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลานําท่าน
เดนิทางลงจากคาเมรอนเพอืเดนิทางสูก่ัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางแวะใหท้่านชมถ่ายรูปนําตกอสิ
กานดา้ ทอียูร่มิทาง 

เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร  

จากนันนําท่านเดนิทางสู ่จากนันนําท่านเดนิทางสู ่Resort World Genting นําท่านไปชอ้ปปิงท ี
Genting outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ บรเิวณสถานีกระเชา้ใหมข่นึสู่
เก็นตงิ ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ นําท่านสนุกตนืเตน้โดยนํา
ท่านนังกระเชา้ลอยฟ้าทีซือของทีระลกึ รวดเร็วและปลอดภัยทีสุดแห่งหนึงของโลก จากสถาน ี
SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สูย่อดเขา “เก็นตงิ ไฮแลนด”์ นครทไีม่เคยหลับใหล มอีากาศหนาว
เย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่ระดบันําทะเล 6,000ฟิต 

:เขา้สูท่พีกั FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ทเีฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า” ประเทศ
มาเลเซยี คณุจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอรแ์ซลวอลค์ทเีฟิสทเ์วลิดพ์ลาซ่า บนเก็นตงิ
ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นตงิ ไฮแลนด ์  รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบันเทงิ ซงึพรัง
พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ เครอืงเล่นและอกีนานาบรกิาร ตนืตากับรูปปันขนาดใหญ่
ยักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทนัีนจรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทยีวท ี
"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์งิ 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ
,สวนสนุกTheme Park ทังในร่มและกลางแจง้ฯลฯ(ไม่รวมคา่บัตรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ 
กบัเกมสก์ารเสยีงโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิาร
ตลอด 24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสอืคอปก, สวมรองเทา้หุม้
สน้ และไมนุ่่งขาสนั )   

:บนเก็นตงิไฮแลนด ์อุณหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสอืแจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 
คํา  บรกิาร อาหารคําทหีอ้งอาหารโรงแรม 

(ทพีักบนเก็นตงิจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3ทา่น 
สามารถซอืหอ้งพักเดยีวเฉพาะบนเก็นตงิได ้คา่พักเดยีวบนเก็นตงิ ชําระเพมิทา่นละ 1,500 บาท) 



 

วนัท ี3 เก็นตงิ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทหีอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นตงิโดยกระเชา้ 

จากนันนําทา่นขนึรถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถาํบาต ูBatu Cave ชมวัดฮนิดขูนาดใหญ ่มอีงค์
พระขนาดใหญต่ังปากทางขนึบนัไดสูป่ากถํา จากนันนําทา่นซอื ของฝากพนืเมอืง และรา้นดวิตฟีร ี
จากนันนําท่านเดนิทางสู่กวัลาลมัเปอร ์ จากนันนําท่านชมและถ่ายรูป บรเิวณดา้นหนา้ของ 
พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ จากนันนําท่านชมและถ่ายรูปกับ ตกึคูแ่ฝดทสีูงทสีุดในโลก ตกึปิ
โตรนสั 

  
เทยีง  บรกิารอาหารเทยีง ณ ภตัตาคาร   

บา่ย  จากนันเราไปลมิรสช็อกโกแลตท ี Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตทใีหญท่สีุดใน
มาเลเซยีและท่านสามารถเลอืกซอืเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย จากนันนําท่านเดนิทางไป ชม
เมอืงใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหม่ของมาเลเซยี ทเีป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล ปตุราจายา ได ้
ชอืว่าเป็นเมืองในสวนที สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอย่างด ีเสน่หข์องทนีีคอืสวนพฤษชาต ิ
ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารทีทํางานของ
นายกรัฐมนตร ี อาคารมสัยดิสชีมพูอาคารททีําการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนียภาพที
สวยงาม จากนนันําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA 

22.15  เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines เทยีวบนิ MH796 

23.20  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

  

 

หมายเหต ุ

รายการทัวรส์ามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหตุ อตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตวัเครอืงบนิโปรโมชนั จากสายการบนิ ดังนันเมอืทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่
จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลยีนแปลง เลอืน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์



ในทกุกรณี และกรณีททีา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครอืงบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตัว
เครอืง มฉิะนันบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆทังสนิ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนืองมากจากการปรับขนึ ราคาของสายการบนิเชอร์
ชารท์นํามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัย อตัราแลกเปลยีน และเมอืตกลงเดนิทางและออกตวับตัรโดยสารแลว้ ไม่
สามารถเปลยีนแปลงชอื วนัเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 

 

คา่บรกิารนรีวม  คา่เครอืงบนิไปกลบั ชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอรช์ารท์นํามันแลว้, คา่
รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตลอดรายการ, คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน), คา่อาหารทุกมอืทรีะบใุนรายการ, 
คา่ธรรมเนียมเขา้ชม, ค่ามัคคุเทศกไ์ทย – มาเลเซยี, คา่นําดมื ขนม ระหว่างการเดนิทาง, คา่ประกันอุบัตเิหต ุการ
เดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงอืนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกันภัย (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ทังนีย่อมอยู่ในขอ้จํากัดทมีกีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์จากหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง 

คา่บรกิารนไีมร่วม  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครอืงดมืนอกรายการทวีชีอ่ง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจ่าย), คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากอบุัตภิัย
ทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยุดงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไม่ให ้เขา้เมอืง และเจา้หนา้ทแีรงงาน
ทังไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซงึอยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่
ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์นึอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทปีระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ํากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 



เงอืนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 7,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นทเีหลอืก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนอืงจากเป็นราคาโปรโมชนั ตวัเครอืงบนิเป็นราคาแบบซอืขาด เมอืทา่นตกลงจองทัวรโ์ดย
จ่ายเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลอืนการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่
กรณีใดทังสนิ 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทังหมดกอ่นทําการจอง เพอืความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงอืนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขนึในกรณีทมีผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น 
2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพมิ หากสายการบนิมกีารปรับขนึกอ่นวันเดนิทาง 
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนเทยีวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนืองจากสาเหตตุา่งๆ 
4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสงิของผดิกฎหมาย ซงึอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหาย อันเนืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทยีวเอง 
6. รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครังหนงึ หลงัจากไดส้าํรองโรงแรมทพีกัใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซงึอาจจะปรับเปลยีนตามทรีะบใุนโปรแกรม 
7. การจัดการเรอืงหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทเีขา้พัก  โดยมหีอ้งพักสาํหรับผูส้บูบหุร ี/ 
ปลอดบหุรไีด ้โดยอาจจะขอเปลยีนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้พีัก ทังนีขนึอยูก่บัความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 
และไมส่ามารถรับประกันได ้ 
8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7วันกอ่นการ
เดนิทาง มฉิะนัน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้
9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ําสญัญาใด ๆ ทังสนิแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อีํานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัน  
10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นืองจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทนตา่งๆ ในกรณีทผีู ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทกุประเทศในรายการทอ่งเทยีว อนัเนืองมาจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนื ๆ  
11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิทลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญปีุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการทอ่งเทยีวและ ชอ้ปปิงแตล่ะสถานทนีอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมคัคเุทศก ์และคนขยัรถในการบรหิาร
เวลา ซงึอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครังทตีอ้งเรง่รบี เพอืใหไ้ดท้่องเทยีวตามโปรแกรม 
13. บรกิารนําดมืทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเรมิในวันท2ีของการเดนิทางถงึวันท4ีของการเดนิทาง 
14. การประกนัภยั ทบีรษัิทฯไดทํ้าไวส้าํหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง
ทอ่งเทยีว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทยีวเทา่นัน ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดู
เงอืนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมอืทา่นชาํระเงนิคา่
ทัวร ์  (ทา่นสามารถซอืประกันสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกนัทัวไป และควรศกึษาเงอืนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 
15. เมอืทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ังหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทังหมด 
 


