1

HILIGHT OF MALAYSIA (SL+OD)

2

เที่ยวไฮไลทมาเลเซีย  หาดใหญ  ปนัง  คาเมรอน ไฮแลนด 
เก็นติ้ง ไฮแลนด  กัวลาลัมเปอร  กรุงเทพฯ

 พักทีโ่ รงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปนัง 1 คืน /คาเมรอนไฮแลนด 1 คืน /
เก็นติ้งไฮแลนด 1 คืน /

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
วันแรก

กรุงเทพฯ – หาดใหญ – ปนัง

(-/L/D)

04.50 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคานเตอรที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน
ชําระทีส
่ นามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)
07.45 น.
09.15 น.

เที่ยง
บาย

เหินฟาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลออน แอร เที่ยวบินที่ SL702
ถึงทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ
จากนั้นนําทุกทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซีย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท า นชม “วัด ไชยมั งคลาราม” นมั สการพระพุ ท ธไสยาสน และนํ าชม “วัด ธรรมิ การาม” ซึ่ งเป น
สถาปตยกรรมรูปแบบพมาที่อยูตรงขามกัน ชมเมืองจอรจทาวน หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย
สงครามโลกครั้ง ที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่ ง ได รับ รางวั ล มรดกโลกจากองค ก ร UNESCO ชมศิ ล ปะ
กําแพงที่ไมเหมือนใครยานจอรจทาวน “สตรีท อารต” ที่เลาเรื่องยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิตชีวาและลง
ตัว

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเทา 3.5*

วันที่สอง

ปนัง ฮิลล – คาเมรอนไฮแลนด

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหมื่นพระ ไหวเจาแมกวนอิมที่ วัดเขาเตา ชม
เจดียหมื่นพระ ซึ่งเปนวัดที่มีสถาปตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวดวยกัน คือ แบบ จีน
ไทย และพมา และเปนวัดจีนที่ใหญที่สุดในปนัง หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ปนังฮิลล
(Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดับนี้ จึงทําใหอากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์
สดชื่น และ ดวยความที่อยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพาโนรามาไดอยางเลิศเลอของเมือง
จอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตวปานารักๆ หลากหลาย
ชนิดอีกดวย
สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง
ทําใหสามารถชมความงาม
ระหวางทางไดดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึ้นชื่อ
ที่สุดแหงหนึ่งของมาเลเซีย
ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความ
งดงาม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงนี้แบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรก
คือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีรานคาและโรงแรม

เที่ยง
บาย
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เย็น

แมแตธนาคารตางประเทศก็ยังเปดใหบริการบนเขาแหงนี้ นําทานไตระดับภูเขาซึ่งเปนเสนทางที่คดเคี้ยว
จากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอีกลูกหนึ่ง ผานชมทิวทัศนไรชาที่ปลูกเรียงรายตามไหลเขา
นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT
นําทานเขาสูที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา 3.5*

วันที่สาม

คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้งไฮแลนด

(B/L/D)

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดทายที่ไหลลง
สู ส ระน้ํ า มี ค วามสู ง 25 เมตร ในบริ เวณใกล เคี ย งมี ร า นขายของที่ ร ะลึ ก ผั ก และผลไม
พื้นเมืองใหไดลิ้มลอง พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณ ฑ จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด
เปนแหลงผลิตชาที่ มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซี ย อาทิ ชายี่หอ BOH หรือ Best of
Highlands
นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟารมผึ้ ง
สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งปลอดสารพิษ
ในฟารม แลวนําชม ตลาดเชา แวะซื้ อของพื้ นเมืองผลไม สดๆ และสินคาทองถิ่น
อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสูเก็นติ้ง

เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ

หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน
22x14x9 นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นติง
้ 1 คืน)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟ ต หรือ 1,800 เมตร ห าง
จากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห
ตง ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
เย็น

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน
รู เล็ ต ไฮโล บั ค คาร า ลู ก เต า ตู ม า เป น ต น (สํ า หรั บ ท า นที่ ต อ งการเข า คาสิ โ น ท า นสุ ภ าพบุ รุ ษ และ

สุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX WORLD ***
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วันที่สี่

วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา - กรุงเทพ (B/L/-)

เชา

......... น.

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิ ส ระในยามเช า ให ท า นได สั ม ผั ส อากาศเย็ น สบายบนยอดเขา ที่ มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย
ตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก นั่งกระเชาไฟฟากลับสู
สถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางให
ทานไดพักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณรานคาสินคาพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝาก
พื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิ
โปห ที่ มี ร สหอมกลมกล อ มราวกั บ กาแฟสด นํ า ท า นแวะนมั ส การ พระขั น ธกุ ม าร
ที่ วั ด ถ้ํ า บาตู เป น ศาสนสถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข องศาสนาฮิ น ดู ด า นหน า ปากทางขึ้ น
บันไดไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั้นนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร
ซึ่งเปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนคร
กัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั้นนําทานแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหาร
อาสา เพื่ อ ลํ ารึก เหตุ ก ารณ การสู รบได แ ก ส งครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้ น เป น สวนสาธารุณ ะที่
สวยงาม จากนั้ น นํ า ท า นชม พระราชวั ง อิ ส ตั น น า ไนการ า ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระรามาธิ ป ดี ข อง
มาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ
เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู นครปุตราจายา นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ
รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ใน
นครหลวงแห งใหม ข องประเทศมาเลเซี ย บั น ทึ ก ภาพความทรงจํ า ที่ จั ตุ รัส ปุ ต รา โดยมี ฉ ากหลั ง เป น
มัสยิดปุตรา มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ
สะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแหงหนึ่งซึ่งมีรูปรางประหนึ่งลูกศรพุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

16.00 น.
17.10 น.

นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พรอมความประทับใจ

เที่ยง
บาย

***************

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมห
ี ัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
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อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
JUNE-18
ราคาผูใหญ
ทานละ
9,999.-

จอยแลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

8,999.-

-2,500.-

3,900.-

จอยแลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

-2,500.-

3,900.-

8,999.-

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

ราคาผูใหญ
ทานละ

จอยแลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

10-13 AUG 2018

วันแม

11,999.-

-2,500.-

3,900.-

17-20 AUG 2018

9,999.-

-2,500.-

3,900.-

31 AUG- 3 SEP
2018

9,999.-

-2,500.-

3,900.-

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

22-25 JUNE 2018

JULY-18
Flight

วันเดินทาง
13-16 JULY 2018

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

20-23 JULY 2018
27-30 JULY 2018
วันเฉลิมพระชมน
พรรษาฯ

ราคาผูใหญ
ทานละ
9,999.-

8,999.9,999.-

AUG-18
Flight
SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

วันเดินทาง

SEP-18
Flight

วันเดินทาง

ราคาผูใหญ
ทานละ

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

7-10 SEP 2018

9,999.-

จอยแลนด
หักคาตั๋ว
-2,500.-

21-24 SEP 2018

9,999.-

-2,500.-

พักเดี่ยว
3,900.3,900.-

OCT-18
Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

5-8 OCT 2018
12-15 OCT 2018
วันสวรรคตในหลวง
20-23 OCT 2018
วันปยมหาราช
26-29 OCT 2018
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ราคาผูใหญ
ทานละ

9,999.-

จอยแลนด
หักคาตั๋ว
-2,500.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

9,999.-

-2,500.-

3,900.-

พักเดี่ยว
3,900.-
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DEC-18
Flight

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

วันเดินทาง

ราคาผูใหญ
ทานละ

จอยแลนด
หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

7-10 DEC 2018
วันรัฐธรรมนูญ

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

13-16 DEC 2018

9,999.9,999.-

-2,500.-

3,900.-

-2,500.-

3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

11,999.-

-2,500.-

3,900.-

20-23 DEC 2018
27-30 DEC 2018
28-31 DEC 2018
วันปใหม
29 DEC – 1 JAN
วันปใหม
30 DEC – 2 JAN
วันปใหม
31 DEC – 3 JAN
วันปใหม

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)

มีเตียงลด 1,000 บาท

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน) ไมมีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป

ราคา 2,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน

อัตรานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ // กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ในประเทศ 15 กก. // ตางประเทศ 15 กก. (หากตองการเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 250
บาท/เที่ยวบิน)
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)







อัตรานี้ไมรวม

โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน
ชําระที่สนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)






คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
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**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เอกสารที่ใชในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา มัดจํา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได)
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 14 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรือบางสวนใหกับทาน
6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุ
ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจา ยทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรนี้เปนแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรบ
ั ประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอ
หักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม
วาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทาน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

ั ผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน
 บริษัทฯไมรบ

ภัยธรรมชาติ

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม
เจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
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การ

