
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
เทยีวไฮไลทม์าเลเซยี  หาดใหญ ่ ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด ์  
เก็นตงิ ไฮแลนด ์ กัวลาลมัเปอร ์ กรงุเทพฯ 
 
 พกัทโีรงแรมระดบัมาตรฐาน 3*  ปีนงั 1 คนื /คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื /  
เก็นตงิไฮแลนด ์1 คนื /  
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทตีารางขายทา้ยรายการเทา่นนั!! 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 
04.50 น. คณะพรอ้มกันทสีนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชนั 3 เคาน์เตอรท์ ี11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
ชําระทสีนามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

07.45 น. เหนิฟ้าสูอํ่าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เทยีวบนิท ีSL702 
09.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่
 จากนันนําทกุทา่นผา่นพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงท ี ด่านตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลังจากผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยี 
เทยีง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนําชม “วดัธรรมกิาราม” ซงึเป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าทอียู่ตรงขา้มกัน ชมเมอืงจอรจ์ทาวน ์หอนาฬกิาสมัยวคิตรอเรยี อนุสาวรีย์



สงครามโลกครังท ี1 City Hall, Town Hall ซงึไดรั้บรางวัลมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ชมศลิปะ
กําแพงทไีมเ่หมอืนใครยา่นจอรจ์ทาวน์ “สตรที อารต์” ทเีลา่เรอืงยา่นเมอืงเกา่ไดอ้ย่างมชีวีติชวีาและลง
ตัว 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้สูท่พีกั Cititel Penang Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 
 

วนัทสีอง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  

นําท่านเดนิทางสู่ วดัเค็ก ลก ซ ีหรอืเจดยีห์มนืพระ ไหวเ้จา้แมก่วนอมิท ีวดัเขาเตา่ ชม
เจดยีห์มนืพระ ซงึเป็นวัดทมีสีถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกัน คอื แบบ จีน 
ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนทใีหญ่ทสีดุในปีนัง (ท่านใดตอ้งการขนึกระเชา้เพือสักการะ
เจา้แม่กวนอิม สามารถซือตัวไดท้่านละ 6-16 RM)  หลังจากนันนําท่านเดินทางสู ่
ปีนงัฮลิล ์(Penang Hill) หรืออกีชอืคอื บูกติ เบนดรีา (Bukit Bendera) ตังอยู่บนเนนิ
เขา สงูจากระดบันําทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดับนี จงึทําใหอ้ากาศเย็นสบาย 
บรสิทุธ ิสดชนื และ ดว้ยความทอียู่บนเขา จงึเป็นจุดชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิเลอของ
เมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกลเ้คียง ทังยังไดเ้ห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ 

หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขนึชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ทําใหส้ามารถชมความงามระหว่าง
ทางไดด้ว้ย (ราคารวมคา่บัตรแบบ NORMAL LANE) 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทพัีกผอ่นตากอากาศทขีนึชอื

ทสีดุแหง่หนงึของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซับซอ้นซงึมคีวาม
งดงาม อยูส่งูกว่าระดับนําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชนั) ชนัแรก
คอื Ring Let ชนัทสีองคอื Tanahrata ชนัทสีามคอื Bring Chang ทกุระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม 
แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี นําทา่นไต่ระดับภเูขาซงึเป็นเสน้ทางทคีดเคยีว
จากเขาลกูหนงึไปสูเ่ขาอกีลกูหนงึ ผา่นชมทวิทัศน์ไร่ชาทปีลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา  

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมอืเย็น STEAMBOAT 
นําทา่นเขา้สูท่พีกั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 
 

วนัทสีาม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นตงิไฮแลนด ์ (B/L/D)     
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  

นําท่านเขา้ชม นําตกเลคอสิกนัดา ซงึไหล่ผา่นชันหนิแกรนติ โดยชันสดุทา้ยทไีหลลงสูส่ระ
นํามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทรีะลกึ ผักและผลไมพ้นืเมอืงใหไ้ด ้
ลมิลอง พรอ้มเลอืกซอืหาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาทมีี
ชอืเสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายหีอ้ BOH หรอื Best of Highlands   
นําท่านชนืชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนันแวะชม ฟารม์ผงึ สัมผัส
กบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซอืหาผลติภณัฑจ์ากนําผงึปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้

นําชม ตลาดเชา้ แวะซอืของพนืเมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้ทอ้งถนิ อําลายอดเขา คาเม
รอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นตงิ 

 
เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนันเดนิทางต่อสู ่เก็นตงิไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่นึกระเชา้ เพราะฉะนนัทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 
22x14x9 นวิไปดว้ยเพอืเตรยีมนําของสว่นตงัทจีะนําไปใชบ้นเก็นตงิ 1 คนื) 
 

นําท่านนัง กระเชา้ลอยฟ้า ขนึสูย่อดเขาเก็นตงิ ระยะทาง 3.4 กม. ซงึยาวทสีดุในเอเชยีจะไดสั้มผัสปุย
เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธอินัหนาวเย็น (โปรดนําเสอืหนาวตดิตวัไปดว้ย) 



เก็นตงิไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ
เขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สงูกว่าระดับนําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์
ตง ไดเ้รมิลงมอืตัดถนนขนึสูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนินการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 
2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซงึปัจจุบันไดเ้ปลยีนชอืเป็น Theme Park Hotel  
 

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมอืเย็น  
 

จากนันนําทา่นเขา้สูท่พัีก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดยีวเพมิ 1,500 บาทเฉพาะท ีGenting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทบีน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนโปรแกรมเป็น  
GENTING DAY TOUR และมานอนท ีKUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทรีะลกึกับสถานทตีา่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดับชาต ิทไีดรั้บอนุญาต
จากรัฐบาลอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสยีงโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านทีตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนกีาํลงัทําการปรบัปรุงเพอืเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัทสี ี  วดัถาํบาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา - กรงุเทพ   (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีมอีุณหภูมเิฉลีย
ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก นังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่
สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู ่นครกวัลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให ้
ท่านไดพั้กเปลยีนอริยิาบถทบีรเิวณรา้นคา้สนิคา้พืนเมอืง เพอืเลอืกซอืหาของฝาก
พนืเมอืง อาท ิผงปรุงบะกุด๊เต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขนึชอืของเมอืงอิ
โปห์ ทมีีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 
ที วดัถําบาตู เป็นศาสนสถานทีศักดสิทิธขิองศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขนึ
บันไดไปยังถํา ขา้งบนมรีูปปันของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนันนําท่านเดนิทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์
ซงึเป็นเมอืงทตีงัขนึทบีรเิวณทแีม่นํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถา่ยรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซงึเป็นอาคารแฝดทสีงูทสีดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  
จากนันนําท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทสีดุในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หาร
อาสา เพอืลํารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้ก่สงครามโลกครังท ี1 และ 2 บรเิวณนันเป็นสวนสาธารุณะที
สวยงาม  จากนันนําท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ทีประทับของสมเด็จพระรามาธปิดีของ
มาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ทปัีจจุบนัเป็นสถานทขีองทางราชการ ตังอยูต่รงขา้มกับ 
เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซงึเป็นจัตรัุสทรํีาลกึถงึวันทมีาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่นครปตุราจายา นครแหง่อนาคต อันเป็นทตีงัของหน่วยงานราชการ 

รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําทีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น
มัสยดิปตุรา มัสยดิแหง่เมอืงซงึสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ
สะพานวาวาซันสะพานสวยทสีดุแหง่หนงึซงึมรีปูร่างประหนงึลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

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

16.00 น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เทยีวบนิท ีOD522                 
17.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ 
 



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

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลยีนราคา 
หากมกีารปรบัขนึของภาษนํีามนัของสายบนิ 

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

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพมิ 1,000 บาท** 

 

เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

เด็กอายตุาํกวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุาํกวา่ 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

MAR-19 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

7-10MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

14-17 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
21-24 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

28-31 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

APR-19 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

5-8  APR 2019 11,999 -2,500.- 3,900.- 
11-14 APR 2019 11,999 -2,500.- 3,900.- 
 12-15APR 2019 

สงกรานต ์ 12,999 -2,500.- 3,900.- 

13-16 APR 2019 
สงกรานต ์ 12,999 -2,500.- 3,900.- 

 18-21 APR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

25-28 APR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

MAY-19 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ตวั 

พกัเดยีว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

2-5 MAY 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

9-12 MAY 2019 10,999 -2,500.- 3,900.- 

17-20 MAY 2019 10,999 -2,500.- 3,900.- 



เงอืนไขการจอง มดัจําทา่นละ 6,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทจีองทวัร ์/ สว่นทเีหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 
อตัรานรีวม   

 คา่ตัวเครอืงบนิ และภาษีนํามนั กรุงเทพฯ–หาดใหญ ่// กวัลาลมัเปอร ์- กรุงเทพฯ (ตัวกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครอืงดมืทรีะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทพัีก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่นําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในประเทศ 10 กก. // ต่างประเทศ 20 กก. (หากตอ้งการเพมิ 5 กก. ชําระเพมิ 250 

บาท/เทยีวบนิ) 
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทที่องเทยีวตา่ง ๆ ตามรายการทไีดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกันอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขนึอยูก่ับเงอืนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทเีกดิขนึ

ระหว่างวันเดนิทางเทา่นันโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 
อตัรานไีมร่วม   

 โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
   ชําระทสีนามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

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

 
**ขอสงวนสทิธ ิในการเปลยีนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลยีนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลยีนไปบนิ Low Cost 
 
 
เอกสารทใีชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทมีวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทจีะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เงอืนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขนึไป คนืเงนิทังหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทมีกีารการันตคีา่มัดจํา
ทพัีกโดยตรงหรอืโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เกบ็ค่าใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เกบ็ค่าใชจ้่ายทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 
 

5. เนอืงจากตัวเครอืงบนิตอ้งเดนิทางตามวันท ีทรีะบบุนหนา้ตัวเท่านัน จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทังสนิ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลยีนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิทังหมด
หรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

6. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทกีรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืคา่บรกิารไมว่่ากรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทังส ิหากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมอื เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้่ายใหตั้วแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทังสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบัุตเิหตทุเีกดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทยีวเอง 

 

9. เมอืทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับในเงอืนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทไีดร้ะบไุวแ้ลว้ทังหมด 



 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทสีญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทนีอกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนืองจากรายการ
ทัวรนี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธกิารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่ในกรณใีดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงหรอืสับเปลยีนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธทิจีะเลอืนการ
เดนิทางในกรณีทมีผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมอืไมเ่ทยีวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมอืทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทังหมด ไม่
วา่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่น
รับทราบและยอมรับในเงอืนไขต่างๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตุการณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอนืๆทอียู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถูกทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุ่างๆ 
 
 


