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 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  
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 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที ่เก็นติง้ไฮแลนด ์

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก สนามบนิสววุรรณภมู ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา –  

                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

03.00 น.         คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M1-M4 สาย

การบนิMALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและ

อํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

05.55 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ  MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797 

09.05 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

เรยีบรอ้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..

นครแหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบ

นายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีอง

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพ

ความทรงจําทีจ่ัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู 

(putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจาก

หนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 

ทําเนยีบรัฐบาลสชีมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญ่

และสถานทีทํ่างานของนายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืง

ปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของ

มสุลมิทันสมยัทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 

15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุ

ตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั 

สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่

ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี  สถานที่

พักผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นได ้

เพลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยูส่งูกวา่

ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) 

ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุ

ระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยงัเปิดใหบ้รกิารบน

เขาแหง่นี ้นําทา่นไตร่ะดับภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสู่

เขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด์  (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  
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นําทา่นเขา้ชม นํา้ตกเลคอสิกนัดา  ซึง่ไหลผ่า่นชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ย

ทีไ่หลลงสูส่ระน้ํามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ 

ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภณัฑจ์ากใบชา โดย

คาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี  อาท ิ

ชายีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   

นําทา่น ชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะ ชม 

ฟารม์ผึง้ สมัผัสกบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภณัฑจ์าก

น้ําผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ไรส่ตรอเบอรี ่ซ ึง่ออกผลตลอดปี ทา่น

สามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร ่หรอืซือ้ผลติภณัฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็นของฝาก 

ตืน่ตากบัความงามหลากสสีนัของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุไ์มด้อกไม ้

ประดับ อาท ิกหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ์  อําลายอดเขา 

คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จ ากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาด
ไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมนําของสว่นตงัทีจ่ะนําไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 
นําทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้  ระยะทาง 3.4 กม. 
ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและ
อากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิ

บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง 

และรัฐเซลังงอร์  อยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 

1,800 เมตร หา่งจากนครกวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้ง

ดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่

ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึ

ดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands 

Hotel ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น   นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น  

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

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

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ  และยงัมีบอ่นคาสโิน

ระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่น

สนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รเูล็ต ไฮโล บคัคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ (สาํหรับทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน 

ทา่นสภุาพบรุษุ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ใน

คาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีกํ้าลงัทําการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
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วนัทีส่าม    วดัชนิสว ี- วดัถํา้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา - กรงุเทพ   (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั   

 

อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่

มอีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลา

สายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา 

และนําทา่น เดนิทางไปสู ่ วดัชนิ สวี  สกัการะรปูปัน้ของพระ

อาจารยช์นิ สว ีซึง่เป็นเทพเจา้ทืช่าวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้

วามเคารพนับถอื นอกจากนัน้นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวมาเลเซยีและ

ชาวตา่งชาตกิ็นยิมมาทําบญุสกัการะพระทีว่ัดแหง่นีอ้ยูเ่สมอ 

ทัง้นีว้ัดชนิ สวตีัง้อยูใ่นป่าหนิทีม่รีะดับความสงูเหนอืน้ําทะเลถงึ 

4,600 ฟตุ ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดยีแ์บบจนี พระพทุธรปู

หนิขนาดใหญ ่รปูแกะสลักเจา้แมก่วนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิตั ิ

ธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรปูปัน้ตา่งๆ ทีเ่รยีงรายตามทางเดนิเลยีบ

ภเูขา หลังจากนัน้ โดยสารรถสู ่นครกวัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้ก

เปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง 

อาท ิผงปรงุบะกุด๊เต ๋เคล็ดลับคูค่รัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์

ทีม่รีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด นําทา่นแวะนมสัการ พระขนัธกมุาร ที ่วดั

ถํา้บาต ูเป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัได

ไปยงัถ้ํา ขา้งบนมรีปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร  จากนัน้นําทา่น

เดนิทางสู่ กรงุกวัลาลมัเปอร์  ใหท้า่นไดช้มเมอืง หลวงของมาเลเซยี กรงุ

กวัลาลัมเปอร ์ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน้ํ่า 2 สายตัดกนั นําทา่นแวะ

ถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็น

อาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย อสิระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงทีห่า้ง KLCC SURIA หา้งใหญ ่ใตต้กึแฝด พบกบัสนิคา้

แบรนดเ์นมลดราคามากมาย  

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

18.05  น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่

MH780          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ 

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

“มากกว่าความช านาญ คอื การให้บริการด้วยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบนิ  
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มี

หวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิ
ภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

DEC 17 

Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญท่า่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

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 
วนัหยดุยาว 10,999.- 4,500.- 

3,900.- 

2-4 MAR 18 
วนัหยดุยาว 10,999.- 4,500.- 

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.- 
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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 
วนัหยดุยาว 11,999.- 4,500.- 

 

3,900.- 

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

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

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

15-17 APR 18 
วนัหยดุยาว 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.- 

 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

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

ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 4,000 บาท 
ชว่งเทศกาล มดัจาํทา่นละ 7,000 บาท   
พรอ้มแฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
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*** ซรียี ์MH นีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ หากยกเลกิไม่

สามารถคนืเงนิทีชํ่าระมาแลว้ในทกุกรณี *** 
 
 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ– กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะ

เหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิใน
การเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถ 50 RM ตลอดทรปิ + คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  
 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจากตั๋วเครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้
ประเทศทีบ่รษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด  ๆ

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ําระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็น
สดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ
ทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน 
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ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละ
สทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ์
ทีจ่ะเลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไม่
เทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะ
เหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ําระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ 
หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไข
ตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิ

และอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอื

จากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 
 


