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 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  

 พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน  

 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู 

 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์  
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า   

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ท่ี เก็นติ้งไฮแลนด ์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน !! 

วันแรก สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา –  

                  คาเมร่อนไฮแลนด์   (-/L/D) 

 

03.00 น.         คณะพร้อมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สาย

การบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและ

อํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

05.55 น. เหินฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน  MALAYSIA 

AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797 

09.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เรียบร้อย  

เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร  

จากน้ัน นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..

นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ต้ังของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ

นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ

สถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ

ความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู 

(putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจาก

หินอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่

และสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยู่เมือง

ปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของ

มุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 

15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุม

ต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 

สะพานสวยที่สุดแห่งหน่ึง ซึ่งมีรูปร่างประหน่ึง

ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด ์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย  สถานที่

พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหน่ึงของมาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้

เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่า

ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) 

ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุก
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ระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบน

เขาแห่งน้ี นําท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเค้ียวจากเขาลูกหน่ึงไปสู่

เขาอีกลูกหน่ึง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา 

เย็น   นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุก้ีสไตล์มาเลเซีย 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า  3.5* 

 

วันท่ีสอง คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์  (B/L/-)     

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก  

 

นําท่านเข้าชม นํ้าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้าย

ที่ไหลลงสู่สระนํ้ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก 

ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ล้ิมลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดย

คาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย  อาทิ 

ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands   

นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะ ชม 

ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จาก

นํ้าผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนําชม ไร่สตรอเบอร่ี ซึ่งออกผลตลอดปี ท่าน

สามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก 

ต่ืนตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้

ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์  อําลายอดเขา 

คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นต้ิง 

 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย     จ ากน้ันเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  

(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 
ห้ามนํากระเป๋าใบใหญ่ข้ึนกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาด

ไม่เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพื่อเตรียมนําของส่วนตังท่ีจะนําไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน) 
 

นําท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง  ระยะทาง 3.4 กม. 
ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ

อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ 

บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง 

และรัฐเซลังงอร์  อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 

1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้าง

ดําเนินด้วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่ม

ลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึง

ดําเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก 

คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปล่ียนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น   นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น  

จากน้ันนําท่านเข้าสู่ที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 

พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @ FIRST WORLD *** 
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หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ  และยังมี บ่อนคาสิโน

ระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่าน

สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น (สําหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน 

ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าใน

คาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันท่ีสาม    วัดชินสวี - วัดถํ้าบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก   

 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่

มีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลา

สายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา 

และนําท่าน เดินทางไปสู่ วัดชิน สวี  สักการะรูปปั้นของพระ

อาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ค

วามเคารพนับถือ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและ

ชาวต่างชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระที่วัดแห่งน้ีอยู่เสมอ 

ทั้งน้ีวัดชิน สวีต้ังอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือนํ้าทะเลถึง 

4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูป

หินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติ

ธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบ

ภูเขา หลังจากน้ัน โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พัก

เปล่ียนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง 

อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิโปห์ 

ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัด

ถํ้าบาต ูเป็นศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางข้ึนบันได

ไปยังถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร  จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์  ให้ท่านได้ชมเมือง หลวงของมาเลเซีย กรุง

กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ต้ังข้ึนที่บริเวณที่แม่นํ้า 2 สายตัดกัน นําท่านแวะ

ถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็น

อาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร  

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ห้าง KLCC SURIA ห้างใหญ่ ใต้ตึกแฝด พบกับสินค้า

แบรนด์เนมลดราคามากมาย  

......... น.  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

18.05  น. นําท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ 

MH780          

19.10  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ 

*************** 
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“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ

ปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจํานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร*์** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มี

หัวหน้าทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเคร่ืองบิน

ภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ของลูกค้า  

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง*** 

 

 

อัตราค่าบริการ 

DEC 17 

Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
จอยแลนด์ 

หักค่าต๋ัว 
พักเด่ียว 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

15-17 DEC 17 7,999.- 
3,500.- 3,900.- 

16-18 DEC 17 9,999.- 

JAN 18 

MH797 
0555-0905 

// 

MH780 
1805-1910 

5-7 JAN 18 9,999.- 

3,500.- 3,900.- 
12-14 JAN 18 8,999.- 
19-21 JAN 18 8,999.- 
26-28 JAN 18 9,999.- 

FEB 18 
MH797 

0555-0905 
// 

MH780 

1805-1910 

2-4 FEB 18 9,999.- 

3,500.- 3,900.- 9-11 FEB 18 9,999.- 

23-25 FEB 18 8,999.- 

MAR 18 
  

  

 

1-3 MAR 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 4,500.- 

3,900.- 2-4 MAR 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 4,500.- 
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9-11 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

10-12 MAR 18 8,999.- 4,500.- 

16-18 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

17-19 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

23-25 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

24-26 MAR 18 9,999.- 4,500.- 

30 MAR – 1APR  9,999.- 4,500.- 

31 MAR – 2 APR 9,999.- 4,500.- 

APR 18 

MH797 

0555-0905 
// 

MH780 

1805-1910 
 

6-8 APR 18 
วันหยุดยาว 11,999.- 4,500.- 

 

3,900.- 

12-14 APR 18 
วันหยุดยาว 12,999.- 4,500.- 

13-15 APR 18 
วันหยุดยาว 13,999.- 4,500.- 

14-16 APR 18 
วันหยุดยาว 13,999.- 4,500.- 

15-17 APR 18 

วันหยุดยาว 11,999.- 4,500.- 

20-22 APR 18 9,999.- 4,500.- 

21-23 APR 18 9,999.- 4,500.- 

27-29 APR 18 9,999.- 4,500.- 

MAY 18 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

4-6 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

3,900.- 

5-7 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

8-10 MAY 18 9,999.- 4,500.- 

15-17 MAY 18 8,999.- 4,500.- 

22-24 MAY 18 9,999.- 4,500.- 
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เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  500 บาท 

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท 

ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เง่ือนไขการจอง มัดจําท่านละ 4,000 บาท 
ช่วงเทศกาล มัดจําท่านละ 7,000 บาท   
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

 

*** ซีรีย์ MH น้ีเป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่

สามารถคืนเงินท่ีชําระมาแล้วในทุกกรณี *** 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าต๋ัวเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ  

 ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะ

เหตุการที่เกิดข้ึนระหว่างวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินใน
การเบิก) 

 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 50 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ  
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  

 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน  

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
 

เอกสารท่ีใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
 

1. เน่ืองจากต๋ัวเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้า
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
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3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาขาด 
 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 

5. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็น
สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ
ที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน 

ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละ
สิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่
เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะ

เหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ 
หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ

และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น

ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือ

จากอุบัติเหตุต่าง  ๆ

 
 


