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 สมัผสัเมอืงในหมอก “เก็นติง้ไฮแลนด”์ 

 ชมิบกักุด้เตต๋น้ต ารบัรา้น Sun Fong 

 ชมิสกุ ีเ้ห็ดเลศิรส เมอืงคาเมรอ่น ไฮแลนด ์

 ชมเมอืงใหมป่ตุราจายา และมสัยดิสชีมพู 

 สมัผสับรรยากาศ ธรรมชาตอินัสดชืน่ทีค่าเมรอ่นไฮแลนด ์

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน @ กวัลาลมัเปอร ์1 คนื /  

คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื /  เก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

บนิโดยเครือ่ง AIRBUS 330 มจีอทวีสีว่นตวัทกุทีน่ ัง่ 
วนัแรก กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์ (-/-D) 

13.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4  ประต ู9 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ 

Royal Jordanian (RJ) เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวก 
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16.15 น. ออกเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์โดยเทีย่วบนิที่ RJ 180 (มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) สนุกกบัการดหูนัง ฟัง

เพลง เลน่เกมส ์บนเครือ่งดว้ยจอทวีเีป็นสว่นตัวตามสะดวก 

19.25 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร Sun Fong Bukkutteh บกักุด้เตต๋น้ต ารบั !!!  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั SENTRAL PUDU HOTEL/ ANCASA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  

 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์ –คาเมรอ่นไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์

ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน้ํ่า 2 สายตัดกนั นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร

กวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร ชมโรงงาน

ดบีกุ (Pewter) ทีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐเซลังงอร ์ดบีกุเป็นสนิแรท่ีส่รา้งความรุง่เรอืงใหป้ระเทศมาเลเซยี  

และเป็นแหลง่แรด่บีกุชัน้ดขีองโลก จากนัน้นําทา่นแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุใน

มาเลเซยี แวะถา่ยรปูกบั อนสุาวรยีท์หารอาสา เพือ่ลํารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 

และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารณุะทีส่วยงาม  จากนัน้นําทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ที่

ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั  ทีปั่จจบุนัเป็น

สถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตรัุสทีรํ่าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีได ้

ฉลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี  สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรก

คอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยงัเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้นําทา่นไตร่ะดับภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา ชม น า้ตกเลคอสิ

กนัดา ซึง่ไหลผ่า่นชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หลลงสูส่ระน้ํามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณ

ใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภณัฑจ์ากใบ

ชา โดย คาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของ ประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH 

หรอื Best of Highlands 

เย็น  น าทา่นอาหารมือ้เย็น อาหารขึน้ชือ่ของแหง่นี้  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HERITAGE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 3*  

วนัทีส่าม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นต ิง้ไฮแลนด์  (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

ชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา แลว้นําทา่นชม ฟารม์ผึง้  สมัผัสกบัความงดงาม

ของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภณัฑจ์ากน้ําผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ไรส่ตรอเบอรี่ ซึง่

ออกผลตลอดปี ทา่นสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร ่หรอืซือ้ผลติภณัฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็นของฝาก ตืน่

ตากบัความงามหลากสสีนัของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุไ์มด้อกไมป้ระดับ อาท ิกหุลาบ คารเ์นชนั 

เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland สถานตากอากาศ และ สถานคาสโิน 

ระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปา

หัง และรัฐเซลังงอร์  อยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 

เมตร หา่งจากนครกวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ย

ความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สู่

ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดย

ในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจบุนัได ้

เปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel ทา่นจะไดส้นุกสนานกบัการน่ัง

กระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY) เป็นเทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึง่สามารถวิง่ได ้ 6 เมตรตอ่วนิาท ีจากสถานถีงึ

โรงแรม ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ์
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อนัหนาวเย็น (โปรดนําเสือ้หนาวตดิตัวไปดว้ย ) จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม “FIRST WORLD” 

***(อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยงัมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาต

จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รเูล็ต ไฮโล  บคัคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ (สาํหรับทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบรุษุ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

  ***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกั 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ*** 

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่ ี ่ เก็นต ิง้–โรงงานช็อคโกแลต–ชอ้ปป้ิง–ปตุราจายา-กรงุเทพฯ  (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศา

เซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสาร

รถสู ่นครกวัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้ก

เปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่

เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรงุบะกุด๊เต ๋

เคล็ดลับคูค่รัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอิ

โปห ์ทีม่รีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด  นําทา่นแวะ

นมสัการ พระขนัธกมุาร ที่  วดัถ า้บาตู  (ไมไ่ดข้ ึน้บน

ถ า้)  เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู

ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ้ํา ขา้งบนมรีปูปัน้ของ

พระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

นําชม โรงงานช็อกโกแลต  เพือ่ซือ้หาชอ็คโกแลตเป็นของฝาก แลว้นําทา่นสูห่า้งสรรพสนิคา้ Suria 

KLCC ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณฐานของ ตกึแฝดปิโตรนสั  เพือ่ชมวถิชีวีติของชาวนครกวัลาลัมเปอร ์พรอ้ม

เลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัย  

ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่นครปตุราจายา นครแหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ 

รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ 

ในนครหลวงแหง่ใหมข่อง ประเทศมาเลเซยี  บนัทกึภาพความทรงจําทีจ่ัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็น

มสัยดิปตุรา มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา และชมความงามของ

สะพานวาวาซนัสะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ซ ึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศรพุง่ออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลัง 

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

22.10 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิ เทีย่วบนิที ่ RJ181  

23.25 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ  

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

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

2-5 OCT 2015  

14,999.- -5,000 6,900.- 

9-12 OCT 2015  

16-19 OCT 2015  

23-26 OCT 2015 

วนัปิยะมหาราช  

30 OCT - 02 NOV 
2015  

BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

6-9 NOV 2015  

16,999.- -5,000 6,900.- 
13-16 NOV 2015  

20-23 NOV 2015  

27-30 NOV 2015  

BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

4-7 DEC 2015  
วันพอ่แหง่ชาต ิ

14,999.- -5,000 6,900.- 
11-14 DEC 2015  

18-21 DEC 2015  

25-28 DEC 2015  

BKK-KUL 
RJ180 
1615-
1925 

KUL-BKK 
RJ181 
2210-
2325 

1-4 JAN 2016  
วันปีใหม ่ 15,999.- 

-5,000 6,900.- 
8-11 JAN 2016  

14,999.- 15-18 JAN 2016  

22-25 JAN 2016  
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เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท ชว่งเทศกาลมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท  
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ–กวัลาลัมเปอร–์กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรม)์  

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 10 RM/คน/วนั + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 
(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมดัจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจํา
ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์
4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  ๆ

เทีย่วไมร่อทวัร ์..... เดนิทางไดท้กุวนัศกุร-์กลบัจนัทร ์

เดนิทาง 2-3 ทา่น ราคา 21,999.-  

เดนิทาง 4-6 ทา่น ราคา 20,999.-  

เดนิทาง 6-7 ทา่น ราคา 19,999.-  

เดนิทาง 8-9 ทา่น ราคา 17,999.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ คนขบัรถพดูองักฤษดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

เดนิทาง   10 ทา่น ราคา 16,999.-  

**ไม่มีหวัหน้าทวัร ์ ไกดพ์ดูไทยดแูลคณะตลอดการเดินทาง** 

พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 5,900.-   
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7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

9. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละ
จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุ
สดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ย
เบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิท
ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิท
ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจํา
หรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 


