ไฮไลท ทัวร มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ปนัง - คาเมรอน ไฮแลนด - เก็นติ้ง ไฮแลนด - กัวลาลัมเปอร
โดยสายการบิน
พักปนัง 1 คืน - พักคาเมรอนไฮแลนด 1 คืน - พักเก็นติ้งไฮแลนด 1 คืน โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!!
สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - หาดใหญ - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - เมืองจอรจทาวน - สตรีท อารต
วันที่2 วัดเค็ก ลก ซี - วัดเขาเตา - ปนังฮิลล - คาเมรอนไฮแลนด
วันที่3 น้ําตกเลคอิสกันดา - ฟารมผึง้ - ไรสตรอเบอรี่ - นัง่ กระเชาลอยฟาSkywayสูยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด - พักบนเขา
วันที่4 วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - นครปุตราจายา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.50 น.
07.45 น.
09.15 น.
เที่ยง
บาย

เย็น
วันที่สอง
เชา

กรุงเทพฯ - หาดใหญ - ปนัง (-/L/D)
คณะพรอมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคานเตอรที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมี
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟาสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลออน แอร เทีย่ วบินที่ SL702
ถึงทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา หลังจากผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซีย
นําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน และนําชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเปน
สถาปตยกรรมรูปแบบพมาที่อยูตรงขามกัน
ชมเมืองจอรจทาวน ปอมปนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครั้งที่ 1 City
Hall, Town Hall ซึ่งไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไมเหมือนใครยาน
จอรจทาวน “สตรีท อารต” ที่เลาเรื่องยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิตชีวาและลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท ี่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเทา 3.5*
ปนัง ฮิลล - คาเมรอนไฮแลนด (B/L/D)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั
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เที่ยง
บาย

เย็น
วันที่สาม
เชา

เที่ยง
บาย

นําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหมื่นพระ ไหวเจาแมกวนอิมที่ วัดเขาเตา ชมเจดีย
หมื่นพระ ซึ่งเปนวัดที่มีสถาปตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวดวยกัน คือ แบบ จีน ไทย และ
พมา และเปนวัดจีนที่ใหญทสี่ ุดในปนัง
หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ปนังฮิลล (Penang Hill) (รวมคาบัตร) หรืออีกชื่อคือ บูกิต
เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวย
ความสูงระดับนี้ จึงทําใหอากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ดวยความที่อยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพา
โนรามาไดอยางเลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตวปา
นารักๆ หลากหลายชนิดอีกดวย สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงาม
ระหวางทางไดดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด
แหงหนึ่งของมาเลเซีย ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม อยู
สูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงนี้แบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let
ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีรานคาและโรงแรม แมแตธนาคาร
ตางประเทศก็ยังเปดใหบริการบนเขาแหงนี้
นําทานไตระดับภูเขาซึ่งเปนเสนทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอีกลูกหนึ่งผานชมทิวทัศนไรชาที่ปลูก
เรียงรายตามไหลเขา
นําทานรับประทานอาหารมือ้ เย็น STEAMBOAT
นําทานเขาสูทพี่ ัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา 3.5*
คาเมรอนไฮแลนด - เก็นติ้งไฮแลนด
(B/L/D)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั
นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดทายที่ไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25
เมตร ในบริ เวณใกล เคี ยงมี ร านขายของที่ร ะลึก ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้ม ลอง พรอมเลือกซื้อหา
ผลิตภัณฑจากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ
ชายี่หอ BOH หรือ Best of Highlands นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา
จากนั้นแวะชม ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งปลอด
สารพิษในฟารม
แลวนําชม ไรสตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดป ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือซื้อผลิตภัณฑจาก
สตรอเบอรี่เปนของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไม
ประดับ อาทิ กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ เบิรดออฟพาราไดซ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทาง
สูเก็นติ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY
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(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบหามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิก
ทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็กไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆ
หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจาก
นครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ได
เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 2514 ได
เปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel
เย็น
นําทานรับประทานอาหารมือ้ เย็น
จากนั้นนําทานเขาสูที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือเทียบเทา 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
หากหองพักทีบ่ น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรมเปน GENTING DAY TOUR
และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาต
จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
ใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX WORLD ***
วันที่สี่
วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - กรุงเทพ (B/L/-)
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พกั
อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสายหมอก นั่งกระเชาไฟฟากลับสู
สถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา และโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทาง
ใหทานไดพักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณรานคาสินคาพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของ
ฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห ที่มีรสหอมกลม
กลอมราวกับกาแฟสด
นําทานแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ําบาตู เปนศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนา
ปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั้นนําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่ง
เปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน
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นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุด
ในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร ดีบุกเปนสินแรที่
สรางความรุงเรืองใหประเทศมาเลเซีย และเปนแหลงแรดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนําทานแวะชม มัสยิดอา
เหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ การสูรบ
ไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนําทานชม พระราชวัง
อิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่
ปจจุบันเปนสถานที่ข องทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่
มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู นครปุตราจายา นครแหงอนาคต อัน
เปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ
งดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนคร
หลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา
โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ
ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแหงหนึ่งซึ่งมีรูปรางประหนึ่ง
ลูกศรพุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
......... น.
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย
16.00 น.
นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
17.10 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พรอมความประทับใจ
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยน
ราคา หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเ ดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร***
ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครือ่ งบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา
DEC-17
Flight
SL702
0745-0915
/
OD522
1600-1710

วันเดินทาง

ราคาผูใหญทา นละ

จอยแลนด หักคาตั๋ว

พักเดี่ยว

1-4 ธ.ค. 60

13,999.จอง+ชําระยอดเต็ม ลดเหลือ

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

8-11 ธ.ค. 60
14,999.-2,500.15-18 ธ.ค. 60
12,999.-2,500.22-25 ธ.ค. 60
13,999.-2,500.28-31 ธ.ค. 60
13,999.-2,500.29ธ.ค.60-1ม.ค.61
14,999.-2,500.(ปใหม)
30ธ.ค.60-2ม.ค.61
15,999.-2,500.(ปใหม)
31ธ.ค.60-3JAN61
14,999.-2,500.(ปใหม)
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

เที่ยวไมรอทัวร เดินทางไดทกุ วัน
เดินทาง 4-5 ทาน ราคาประมาณ 21,800.เดินทาง 6-7 ทาน ราคาประมาณ 20,800.เดินทาง 8-9 ทาน ราคาประมาณ 20,400.**ไมมีหัวหนาทัวร คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
เดินทาง 10 ทาน ราคาประมาณ 22,800.**ไมมีหัวหนาทัวร ไกดพูดไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ 5,900.-
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3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.3,900.-

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ // กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
 คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
 คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเทีย่ วตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก ับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไมรวม
 คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
 คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
 คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 เงื่อนไขการจองทัวร
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 5,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร (ในชวงปกติ) หรือ กรุณาชําระ
คามัดจําทัวร 10,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร (ในชวงเทศกาล วันหยุดยาว)
พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไมหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหม
สามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
*** เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ ***
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 25 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอย
กวา 35 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม
ชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
เอกสารที่ใชในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไมอาจขอคืนเงินได)
2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วันทําการ เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วันทําการ เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 14 วันทําการ เก็บคาใชจายทั้งหมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวน
ใหกับทาน
6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
9. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไข
ไดและจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวร
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่ นรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะ
เปนการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การ
สูญหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
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