
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 พกัทโีรงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 
 นอนเก็นตงิ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ท ีเก็นตงิไฮแลนด ์

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

วนัแรก สนามบนิสววุรรณภมู ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา –  
                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 
 
03.30 น.         คณะพรอ้มกันทสีนามบนิสวุรรณภมู ิชนั 3 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M1-M4 สายการบนิ

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 



06:00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA 
AIRLINEเทยีวบนิท ีMH797  ** มอีาหารและเครอืงดมืบรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  
 จากนัน นําท่านเดนิทางสู่เมอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร

แห่งอนาคต อันเป็นทตัีงของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชม
ความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง
แหง่ใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทจัีตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลัง
เป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพ ู(putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซงึสรา้งจากหนิ
ออ่นสกีุหลาบ ตังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาล
สชีมพู..มัสยดิอนังดงามยงิใหญ่และสถานททีํางานของ
นายกรัฐมนตรี ตังอยู่ เมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทันสมัยทีสุดในโลก 
สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีที
สัมมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของสะพาน
วาวาซัน สะพานสวยทสีุดแห่งหนงึ ซงึมรีูปร่างประหนงึ
ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนด์

มาเลเซยี สถานทพัีกผอ่นตากอากาศทขีนึชอืทสีดุแหง่
หนงึของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซับซอ้นซงึ
มคีวามงดงาม อยูส่งูกว่าระดับนําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแบง่เป็นชมุชนเมอืง
สามระดับ (สามชนั) ชนัแรกคอื Ring Let ชนัทสีองคอื Tanahrata ชนัทสีามคอื 
Bring Chang ทกุระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารต่างประเทศก็ยังเปิด
ใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี นําทา่นไต่ระดับภเูขาซงึเป็นเสน้ทางทคีดเคยีวจากเขาลกูหนงึ
ไปสูเ่ขาอกีลูกหนงึ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทปีลกูเรยีงรายตามไหล่เขา 

เย็น   นําทา่นรบัประทานอาหารมอืเย็น STEAMBOAT สกุสีไตลม์าเลเซยี 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 
 

วนัทสีอง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นตงิไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  
 
นําทา่นเขา้ชม นําตกเลคอสิกนัดา ซงึไหลผ่า่นชนัหนิแกรนติ โดยชันสดุทา้ยทไีหล
ลงสู่สระนํามีความสูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของทรีะลกึ ผักและ
ผลไมพ้ืนเมืองใหไ้ดล้ิมลอง พรอ้มเลือกซือหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม
รอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทมีชีอืเสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายหีอ้ 
BOH หรอื Best of Highlands   
นําท่านชนืชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนันแวะชม ฟารม์
ผงึ สัมผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซอืหาผลติภัณฑจ์ากนําผงึปลอด
สารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ตลาดเชา้ แวะซอืของพนืเมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้
ทอ้งถนิ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นตงิ 

 
เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย     จากนันเดนิทางต่อสู ่เก็นตงิไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่นึกระเชา้ เพราะฉะนนัทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่
เกนิ 22x14x9 นวิไปดว้ยเพอืเตรยีมนําของสว่นตงัทจีะนําไปใชบ้นเก็นตงิ 1 คนื) 

 



นําท่านนัง กระเชา้ลอยฟ้า ขนึสูย่อดเขาเก็นตงิ ระยะทาง 3.4 กม. ซงึ
ยาวทีสุดในเอเชียจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศ
บรสิทุธอัินหนาวเย็น (โปรดนําเสอืหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นตงิไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอด
เขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลัง
งอร ์อยู่สงูกว่าระดับนําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจาก
นครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสรา้งดําเนินดว้ยความ
ยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้รมิลงมอืตัดถนนขนึสูย่อด
เขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 
2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซงึปัจจุบันได ้

เปลยีนชอืเป็น Theme Park Hotel  
 
*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทเีก็นตงิตามอธัยาศยั *** 

 
จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 
***โรงแรม ท ีFIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดยีวเพมิ 1,500 บาทเฉพาะท ีGenting @ FIRST WORLD *** 

 
หากหอ้งพกัทบีน GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท ีKUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีระลึกกับสถานทีต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโน
ระดับชาต ิทไีดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน
กบัการเสยีงโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านทีตอ้งการเขา้คาสโิน ท่าน
สภุาพบรุุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนกีําลงัทําการปรบัปรุงเพอืเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัทสีาม    วดัชนิสว ี- วดัถาํบาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ชอ้ปปิง MITSUI OUTLET -กรงุเทพ   (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  
 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทมีอีุณหภมูิ
เฉลยีตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก นังกระเชา้
ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และนําทา่นเดนิทางไปสู ่วดัชนิ 
สวี สักการะรูปปันของพระอาจารย์ชนิ สวี ซงึเป็นเทพเจา้ทืชาวบา้นใน
มณฑลฟูเจียนใหค้วามเคารพนับถือ นอกจากนันนักท่องเทียวทังชาว
มาเลเซยีและชาวต่างชาตก็ินยิมมาทําบุญสักการะพระทวีัดแห่งนีอยู่เสมอ 
ทังนีวัดชนิ สวตีังอยู่ในป่าหนิทมีรีะดับความสงูเหนือนําทะเลถงึ 4,600 ฟุต 
ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูป

แกะสลักเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูป
ปันต่างๆ ทีเรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลังจากนันโดยสารรถสู่ นคร
กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้กเปลียนอริิยาบถทีบริเวณรา้นคา้สนิคา้
พืนเมือง เพือเลือกซือหาของฝากพืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัว
มาเลเซยี กาแฟขาวขนึชอืของเมอืงอโิปห ์ทมีรีสหอมกลมกลอ่มราวกับกาแฟสด นํา
ท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที วดัถําบาตู เป็นศาสนสถานที
ศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขนึบันไดไปยังถํา ขา้งบนมรีูปปันของ
พระขันธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร  

 จากนันใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ซงึเป็นเมอืงทตัีงขนึทบีรเิวณทแีมนํ่า 2 สายตัดกนั  



 นําท่านแวะถ่ายรูปกบัสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั 
ซงึเป็นอาคารแฝดทสีงูทสีดุในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร  จากนันนําท่าน
ผา่นชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทสีดุในมาเลเซยี  

 นําท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ทีประทับของสมเด็จพระรามาธปิดี
ของมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสุลตา่น อบัดลุ ซามดั ทปัีจจุบันเป็นสถานทขีอง
ทางราชการ ตังอยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซงึเป็นจัตุรัสทรํีาลกึถงึวันที
มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 
เทยีง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย *   นําคณะแวะเลอืกซอืช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทใีหญ่ทสีดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้่านไดช็้อปปิงทหีา้ง MITSUI OUTLET พบกนัสนิคา้ลดราคามากมาย 
50-70 % แบรนดช์นันํากว่า 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

......... น.  ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

18.05  น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทยีวบนิท ี

MH780 ** มอีาหารและเครอืงดมืบรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ 

*************** 
“มากกวา่ความชาํนาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรบัเปลยีนราคา หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มอืมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  
// ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขนึไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกตวัเครอืงบนิภายในประเทศ
เพอืประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั
เดนิทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 
 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

FEB 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวัคนื พกัเดยีวเพมิ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

15-17 FEB 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 
22-24 FEB 19 

7,999.- 

6,999.- 
3,500.- 

MAR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
จอยแลนด ์

หกัคา่ตวัคนื พกัเดยีวเพมิ 

MH797 
0555-0905 1-3 MAR 19 

7,999.- 

7,555.- 3,500.- 3,500.- 



// 
MH780 

1805-1910 

2-4 MAR  19 7,999.- 3,500.- 

8-10 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

9-11 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

15-17 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

16-18 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

22-24 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

23-25 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

29-31 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

30 MAR – 1 APR 19 7,999.- 3,500.- 

 APR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
จอยแลนด ์

หกัคา่ตวัคนื พกัเดยีวเพมิ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 APR 19 8,999.- 3,500.- 

3,500.- 

6-8 APR 19 9,999.- 3,500.- 

11-13 APR 19 9,999.- 3,500.- 

12-14 APR 19 10,999.- 3,500.- 

13-15 APR 19 10,999.- 3,500.- 

14-16 APR 19 10,999.- 3,500.- 

19-21 APR 19 7,999.- 3,500.- 

20-22 APR 19 7,999.- 3,500.- 

26-28 APR 19 7,999.- 3,500.- 

27-29 APR 19 7,999.- 3,500.- 

MAY 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวัคนื พกัเดยีวเพมิ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

4-6 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

10-12 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

11-13 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

17-19 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

18-20 MAY 19 9,999.- 3,500.- 



24-26 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

JUN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวัคนื พกัเดยีวเพมิ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

14-16 JUN 19 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 21-23 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

28-30 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

***ราคาโปรโมชนั ไมม่รีาคาเด็ก*** 
ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 6,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่น

เดนิทาง 15 วนั 
 

*** ซรียี ์MH นเีป็นราคาโปรโมชนั หากยกเลกิไม่
สามารถคนืเงนิทชีาํระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

 

*** พเีรยีดราคาโปรโมชนั 6,999.- 
 ไมส่ามารถตดักรุป๊ได ้*** 

 
 

 
อตัรานรีวม   
 คา่ตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรุงเทพฯ– กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทพัีก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่ับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที

เกดิขนึระหวา่งวันเดนิทางเท่านันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
อตัรานไีมร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทสีนามบนิ 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทไีมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  



 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทนํีาหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทมีไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และภาษีหัก ณ ทจี่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 
 
เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เงอืนไขการยกเลกิ 
 

1. เนอืงจากตัวเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื
เปลยีนแปลงการเดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิทังหมดหรอืบางสว่นใหก้ับทา่น 

2. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที
บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทังส ิหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ่้ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตุ
ทเีกดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

 

5. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน
เงอืนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 

 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิัยจน

ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การ
จลาจล ตา่งๆ เนอืงจากรายการทัวรน์เีป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิ
ในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะ
เลอืนการเดนิทางในกรณทีมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมร่ับประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมอืทา่น
ไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทังหมด ไมว่่าจะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละ

อนืๆทอียูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใชจ่้ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตุตา่งๆ 
 
 


