ครบสูตรมาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง
ปุตตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน(MH)
โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์
เริ่มเพียง

12,900.-



คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย



ชม สวนสตรอเบอรี่ และความงามของ สวนดอกไม้ ที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden)



ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ



นําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

กําหนดวันเดินทาง
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

12-14 ม.ค. 61 / 26-28 ม.ค. 61
09-11 ก.พ. 61 / 23 -25 ก.พ.61
02-04 / 16 -18 มี.ค.61 / 30มี.ค.-01เม.ย.61
09-11 ธ.ค.60
30ธ.ค.60-01 ม.ค. 61/ 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61

12,900.12,900.12,900.13,900.14,900.-

1 : 559/10 Soi Ladprao 73, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel : 02-157-4637-8, 062-782-9915, 063-232-6619, E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com
www.bangkokasiantour.com

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

เที่ยง

ค่ํา

โรงแรมที่พัก
Heritage Hotel
Cameron Highlands
First World Hotel
Genting/Pearl
Internation, Arenna
Star Hotel

1.

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ถ้ําบาตู - คาเมร่อน ไฮแลนด์

✈

�

�

2.

คาเมร่อน ไฮแลนด์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – น้ําตก
อีสกันดา – เก็นติ้ง

�

�

X

3.

เก็นติ้ง – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - กัวลาลัมเปอร์ –
ตึกแฝดปิโตรนัส - ช็อปปิ้งที่ Pavillion - กรุงเทพ

�

�

✈

วันที่ 1
04.00 น.

06.00 น.
09.10 น.

กลางวัน

ค่ํา
วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด - ถ้ําบาตู - คาเม
ร่อน ไฮแลนด์
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ Mเช็คอินกรุ๊ปของ
สายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความ
สะดวก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แล้ว (เวลาที่
ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) หลังจากนั้นนําท่านชม มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็น
มัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย จากนั้นนําท่านผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบัน
เป็นสถานที่ทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ จัตุรัสเมอร์เดก้า ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียได้
ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครือจักรภพ จากนั้นนําท่านเดินทางต่อไปยังถ้ําบาตู ให้ท่านได้าท่าน
แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่วัดถํ้าบาตู ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทาง
ขึ้นบันไดไปยังถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง
เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกับ
ทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม
เดินทางถึงเมืองคาเมรอน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Heritage Cameron Highlands Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
คาเมร่อน ไฮแลนด์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – น้ําตกอีสกันดา – เก็นติ้ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม
สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้
เมืองหนาว ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ต่างๆ อาทิ แยมมิร่า กุหลาบ โคม
ญี่ปุ่น ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่มะเขือเทศ สีสัน สดใส ตื่นตากับพืชพันธุ์กระบองเพชร ที่มีรูปร่าง
แปลกตา นําท่านชม สวนสตรอเบอรี่ และความงามของ สวนดอกไม้ ที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี นํา
ท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ําตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall
อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

ค่ํา

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยอด
เขาเก็นติ้ง ( City
of
Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทาง
ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า (ห้ามนํากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า
โปรดเตรียมกระเป๋าขนาดเล็กไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วย
เพื่อเตรียมนําของใช้ส่วนตัวที่จะนําไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน
หากท่านนํากระเป๋าใบใหญ่ไปสามารถฝากกระเป๋าได้โดย
มีค่าฝากกระเป๋าประมาณใบละ 50-100 บาท) นําท่านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่
อย่างมาก จากนั้นนําท่านเข้าที่พัก โรงแรมเฟิ สร์ทเวิล์ด ใหท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF
ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี
2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไป
ด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย
รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง
และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระ
ตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่ง
เปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะ
เลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอ
ปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ํากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน **ที่
พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3
ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มท่านละ
1,500 บาท**
** (กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์แทน) **
อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย
นําคณะเข้าสู่ที่พัก First World Hotel Genting ระดับ 3 ดาว / Pearl International, Arenna
Star Hotel , กัวลาลัมเปอร์
เก็นติ้ง – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิโตรนัส - ช็อปปิ้งที่
KLCC - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงาม
ประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่
และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่
สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นําท่านชมจัตุรัสปุตรา นําท่าน ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู
มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุง กัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณแม่น้ํา 2 สายตัดกัน นําท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร จากนั้นนํา
ท่านช็อปปิ้งที่ KLCC
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14.00 น.
17.45 น.
18.55 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA
นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH780 ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก
ความขัดข้องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดินทาง
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบาง
รายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 10 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง

โปรแกรม : ครบสูตรมาเลเซีย คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง ปุตตราจายา กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน โดย
สายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (ทัวร์ KUL-MH001)

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ
2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี
เด็ก 8- 12 ปี
พักกับผู้ใหญ่ (เสริมเตียง)
1 ท่าน

(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว
เพิ่ม

เด็ก 8- 12 ปี

ราคาไม่
รวมตั๋ว

วันที่ 09-11 ธ.ค. 60

13,900.-

13,900.-

12,900.-

11,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 30 ธ.ค. 60 - 01 ม.ค. 61

14,900.-

14,900.-

13,900.-

12,900.-

5,500.-

4,500.-

วันที่ 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61

14,900.-

14,900.-

13,900.-

12,900.-

5,500.-

4,500.-
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วันที่ 12-14 ม.ค. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 26-28 ม.ค. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 09-11 ก.พ. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 23 -25 ก.พ. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 02-04 มี.ค. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 16 -18 มี.ค. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

วันที่ 30 มี.ค.-01 เม.ย. 61

12,900.-

12,900.-

11,900.-

10,900.-

4,500.-

3,500.-

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) เส้นทางตามที่ระบุในรายการ รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามันไว้
เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 255 9 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 30 กก.
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
ค่าทิปไกด์และคนขับรถท่านละ 600 บาท /ทริป

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินเต็มจํานวน พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15 วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

4.
5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย , ประเทศสิงคโปร และ
ประเทศ มาเลเซีย ไม่มีการคืนเงินทั้งหมด ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้
จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไข
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6.

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น

Extra Flight และ

Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่น
ทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย

10.

ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น

11.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

12.
13.

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและ ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศมาเลเซียและสิงคโปรมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศ
ไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
มาเลเซียและสิงคโปรตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงได้
ตามที่ต้องการ
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า
หรืออุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
17. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
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