มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน ไลอ้อนแอร์
คาเมรอน-เก็นติ้งฯ-กัวลาลัมเปอร์-ปุตตราจาย่า-มะละกา
พักคาเมรอนไฮแลนด์ 1 คืน / พักเก็นติ้ง 1 คืน / พักมะละกา 1 คืน
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนฯ - น้้าตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต
วันที่2

คาเมรอนไฮแลนด์ - ไร่มะเขือเทศ - ไร่สตอร์เบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ - เข้าทีพ่ ัก
โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด

วันที่3

กัวลาลัมเปอร์ - ถ้้าบาตูเคป - ตึกรัฐสภา - อนุสาวรีย์ทหารอาสา- ย่าน Dataran Merdeka - พระราชวังอีสตาน่า ไน
การ่า - ปุตราจาย่า - ท้าเนียบรัฐบาล - มะละกา - ถนนคนเดิน Yongger Street

มะละกา - Stadthuys - Victoria Fountain - Christ Church - หอนาฬิกา กังหันแถบ - Duch Square - เดินขึ้น
วันที่4 เขา St. Paul Hill - สักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis - ป้อม A Famosa - Sky Tower - สนามบิน กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
06.30 น.
08.40 น.
11.50 น.
12.00 น.

18.30 น.

กรุงเทพ - กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอนไฮแลนด์
พร้อมกันทีส่ นามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Lion Air
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอํานวย ความสะดวกแก่ท่าน
เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Thai Lion Airเที่ยวบินที่ OD525
หรือสายการบินระดับเดียวกัน
เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1 )
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ คาเมรอนฯ สถานที่พักตากอากาศบนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ําทะเล 6500ฟิต
หว่างทางสู่คาเมรอนฯชมไร่พืชผักอันเขียวขจี
นําท่านขึ้นเขาคาเมรอนฯ จากนั้นแวะเที่ยว “น้้าตกอีสกันดา” ระหว่าง
เส้นทางขึ้นคาเมรอนฯ
แวะเที่ยว ไร่ชาบารัต ขนาดใหญ่มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์เป็นชาที่
มีรสชาติ อร่อยที่สุดของมาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรือซื้อชาจากไร่ฝากคน
ทางบ้าน ให้ท่านได้สัมผัสอากาศที่แสนเย็นสบาย ท่ามกลางหุบเขา
บริการอาหารค่ํา (มื้อที่ 2) แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู-ชาบู
จากนั้นหลังจากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ง ผลไม้,ดอกไม้เมืองหนาว และของฝากท้องถิ่น ที่ตลาดกลางคืน
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20.30 น.
วันที่สอง
07.00น.

12.00 น.

วันที่สอง
07.00 น.

เข้าที่พัก โรงแรม HERITAGE หรือ ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งล้อมรอบด้วยทิวเขา สถานที่พักงดงามตาม แบบ
สถาปัตยกรรมยุโรป บรรยากาศแสนคลาสสิค
คาเมรอนไฮแลนด์ - เก็นติ้งฯ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 3 )
สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า สัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว
ที่มากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ อาทิ ดอกลําโพง แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปุ่น ฯลฯ
สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่มะเขือเทศ สีสันสดใส ตื่นตากับพืชพันธ์กระบองเพชร ที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนัก และ
ไร่สตอร์เบอร์รี่ จํานวนมากมายบนภูเขา สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิว
เขาและป่าดงดิบ แวะชม ฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจํานวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพ
ระบบนิเวศภายใน ฟาร์ม หรือเลือกซื้อ น้ําผึ้งกลับบ้าน ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
จากนั้นนําท่านสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พกั ตากอากาศอันเลื่องชื่อ
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที4่ )
ระหว่างการเดินทางจากนั้นเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ สู่สถานี AWANA SKY WAY เป็นกระเช้าที่เพิ่ง
เปิดใช้บริการใหม่ในปี 2017 (ควรแบ่งกระเป๋าใบเล็กขึ้น
กระเช้าหรือกระเป๋าที่ขนาด ไม่เกิน 22 นิ้วเท่านั้นที่จะน้า
ขึ้นไปบนเก็นติ้งได้ ใบใหญ่เก็บไว้ในรถ)
นําท่านนั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 2.8 กิโลเมตรโดย
ใช้เวลานั่งประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ทคี่ ุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ สัมผัสอากาศหนาวเย็น
แบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากระดับน้ําทะเลผ่านทะเลหมอกอันขาวโพลน
จากนั้นเข้าที่พัก โรงแรมเฟิสร์ทเวิล์ด ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ้งที่FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็น
ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา อันเต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํา ของโลกมากมาย หรือ
เลือกรับประทานอาหารกับร้านอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปนุ่
อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง สนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้
สนุกสนานกันเต็มที่ กับบ้านผีสิง เชิญท่านตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครือ่ งเล่น) หรือเชิญท่านเพลิดเพลินกับ
คาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะ
เลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย(กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน ** สุภาบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่้ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**
( กรณีที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักที่กัวลาลัมเปอร์)
อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย
เก็นติ้งฯ - กัวลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตตราจาย่า - มะละกา(เมืองมรดกโลก)
บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
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12.00 น.

18.00 น.

วันที่สี่
07.00น.

สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า อําลาเก็นติ้งนําท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา
เพื่อเดินทางสูเ่ มืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
จากนั้นนําท่านเที่ยวชม ถ้ําบาตูเคป สถานที่อันศักดิ์สิทธิข์ องชาวฮินดู นมัสการพระขันธกุมาร องค์ใหญ่สีทอง
อร่ามสูง 42.7 เมตร จากนัน้ แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซึ่งมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น
บะกุ๊ดเต๋ ต้มซุปเครื่องยาจีน และ ขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( 6 )
นําทุกท่าน ผ่านชมจุดกําเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ํา 2 สายตัดกัน
ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกรัฐสภา
อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง
ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี
สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ
นําท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan
Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทําการของศาลสูงอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club
ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน
ชมลานน้ําพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30
ส.ค. 2500 ธง Union Jack ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทนอันถือเป็นวันฉลองเอก
ราช) นําชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ”
ถ่ายรูปกับพระราชวัง ของกษัตริย์มาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ชมและถ่ายรูปคู่กับ TWIN TOWER
ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกสูงถึง 452 เมตร, ผ่านชม K.L.TOWER สื่อสาร (ซึง่ สูงเป็นอันดับ4 ของโลก)
จากนั้นเที่ยวชม ปุตราจาย่า เมืองใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญกับ
สิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทําเนียบรัฐบาล มัสยิดสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่อลังการก่อน
เดินทางสู่ มะละกา เมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เดินทางโดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์
รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)
จากนั้น นําท่านเดินชมถนนคนเดิน Yongger Street ย่านเก่าแก่แห่งเมืองมรดกโลก ชมการนําสิ่งของที่
เลื่องชื่อแต่ละอย่างของมะละกามาตั้งจําหน่าย มากมายเหมือนตลาดไนท์มาเก็ตเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของ
ท้องถิ่นที่หาได้ยาก และขนมอร่อยๆ มากมายที่ท่านต้องประทับใจ(เฉพาะรอบที่ตรงศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
นําท่านเข้าที่พักโรงแรม Eco Tree หรือระดับเดียวกัน
ซิตท้ี วั ร์มะลกา - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพ
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 8 )
จากนั้นนําท่านเที่ยวชมเมือง มะละกา ชมความงดงามของ Stadthuys, Victoria Fountain, Christ
Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Square และย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น
นําท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์
(ตามตํานานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ1ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกา
ต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนําท่านไปฝังที่ เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพ
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11.30 น.

ท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตําแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบ
กลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับ
ประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่าน
ไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูก
แขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกัน St. Francis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนใน
ชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์ จากยอดเขา
จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทําลายโดยอังกฤษจนเกือบ
หมด เพราะไม่ต้องการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
นําคณะขึ้น Sky Tower ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นที่จะนําทุกท่าน สัมผัส จุดชมวิวที่สูง 361 ฟิต เมื่อถึงจุดสูงสุด
เราจะเห็นบรรยากาศ โดยรอบของเมืองมะละกา ช่องแคบมะละกา และท้องทะเลจากที่สูง
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่9 )
จากนั้นนําท่านสู่ห้างสรรพสินค้าชั้นนํา เพื่อเลือกซื้อสินค้าฝากคนทางบ้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากราคาถูก
ตามสะดวก จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน กัวลาลัมเปอร์ KLIA
เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย สายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ OD522 หรือสายการบินระดับเดียวกัน
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

17.10 น.
18.20 น.
หมายเหตุ
** โปรแกรมการเดินทางอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และเวลา
ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสําคัญ
*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีจํานวนผู้เดินทาง 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้เดินทางไม่ครบตามจํานวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
อัตราค่าบริการ
พักเดี่ยว
พักห้องละ เด็กมีเตียง(อายุต่้า เด็กมีเตียง(อายุต่้า เด็กไม่มีเตียง(อายุ
ต่อท่าน(งดแถมกระเป๋า)
เพิ่ม
2 – 3 ท่าน
กว่า 12 ปี)
กว่า 12 ปี)
ต่้ากว่า 12 ปี)
9-12 ก.พ. 60
14,900
14,400
14,400
13,400
2,500
10-13 ก.พ. 60
14,900
14,400
14,400
13,400
2,500
23-26 ก.พ. 60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
2-5 มี.ค. 60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
9-12 มี.ค. 60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
16-19 มี.ค.60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
23-26 มี.ค. 60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
30มี.ค.-2เม.ย.60
13,900
13,400
13,400
12,400
2,500
13-16 เม.ย. 60
14,900
14,400
14,400
13,400
2,500
14-17 เม.ย. 60
14,900
14,400
14,400
13,400
2,500
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*ข้อยกเว้น บนเก็นติง้ ไม่มีเตียงเสริม กรณีเปิดห้องอีก 1 ห้อง เพิ่ม ท่านละ 1,000 บาท
*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่เกิน 2 ปีบริบรู ณ์) 4,000 บาท ***
ค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมภาษี กรุงเทพฯ –กัวลาฯ– กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พัก 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว มาตรฐาน
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรนําอาหารที่ชอบติด
ตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาํ เที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทําหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่า
โทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ําหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 บาท / ทริป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จา่ ย 3% กรณีขอใบเสร็จถูกต้องเพื่อนําไปหักค่าใช้จ่าย
การจองและช้าระเงิน
1.กรถณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางพร้อมชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 8,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง
ชั่วโมงหลังการจอง ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านัน้ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6
เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทาง
ไม่น้อยกว่า 31 วันทําการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
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ระเบียบการและข้อตกลงการส้ารองที่นงั่
1.กรณีท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่ว่าด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 30 วันทําการ ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ จําเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจําไว้ตามระยะเวลาและ
จํานวน ดังนี้
- ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วันทําการ สงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.เมื่อท่านสํารองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2.เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3.บริษั ทขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการยกเลิ กการเดิน ทางในกรณีที่ มีนัก ท่อ งเที่ยวร่ว มเดินทางน้อ ยกว่ า 20 ท่า น โดยจะแจ้ งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสําหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
สําหรับประเทศที่มีวีซ่า
4.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญเสียหรือเสียหาย
ของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่นๆ เป็นต้น
5.เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6.กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนีท้ างบริษัทฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสําคัญ
7.ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวข้างต้นและไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้
นอก เหนือจากความควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณีที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริการทั้งหมด หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
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