
  

 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 17924 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

MH785:ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื:คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best of Malaysia Cameron,Genting 2ขนุเขาทา้ไอหมอกลมหนาว 
∞ คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไมส้วยงาม 
∞ เก็นต ิง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน   
∞ กวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ เมอืงใหมป่ตุราจายา  
 

*พกัโรงแรม:คาเมรอน 1คนื เก็นติง้ 1คนื *เมนูพเิศษ:บะกุต๊เต ๋สตมีโบต๊  
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

ก าหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

13-15 มนีาคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

3,500 25 

27-29 มนีาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 เมษายน 63 11,888 3,500 25 

11-13 เมษายน 63 12,888 3,500 25 

29-31 พฤษภาคม 63 8,888 3,500 25 

15-17 พฤษภาคม 63 9,888 3,500 25 

20-22 มถินุายน 63 7,888 3,500 25 

3-5 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

24-26 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 
 



  

08.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  
             MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 

 
11.05 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH785  
14.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ 

น าท่านผ่านพธิีการประทับตราหนังสือเดนิทาง(เวลาประเทศ
มาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง น าท่านสนุกตื่นเตน้โดยน่ัง
กระเชา้ลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู ่ยอดเขา“เก็นติง้ 
ไฮแลนด์” นครที่ไม่ เคยหลั บใหล บนยอดเขาสูงกว่ า
ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต มอีากาศหนาวเย็นและมหีมอกตลอดทัง้
ปี  พืน้ทีด่า้นบนไมไ่ดม้แีค่ความสวยงามของธรรมชาต ิและววิที่
สวยเท่านัน้ แต่ยังเต็มไปดว้ยความบันเทงิหลากหลายรูปแบบ 
รวมไปถงึกจิกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   ที่เฟิสท์เวลิด์ พลาซ่า” 
ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์
แซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ รี
สอรท์" คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่นและอกี
นานาบรกิาร ตืน่ตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการ์เสมอืนกับคุณไดไ้ปเยอืน ณ 
สถานที่นั ้นจรงิ ๆ   อสิระท่องเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"
เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวด
แผนโบราณ,สวนสนุก Outdoor Theme Park และ First World 
Indoor Theme Park  (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก 
เพลิดเพลนิ กับเกมส์การเสี่ยงโชค นานาชนิด อาท ิบัคคาร่า
,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.
ม.(กรณีเขา้คาสโินสุภาพบุรุษและสุภาพสตร ีแต่งตัวสุภาพ เสือ้
คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   
 :บนเก็นติง้ไฮแลนด ์ อณุหภมู ิ 18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีม

เสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 
ค า่   บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นสู ่Resort World Genting:เขา้สูท่ีพั่ก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: 
(ขอสงวนสทิธกิรณีโรงแรมบนเก็นติง้เต็มหรอืมงีาน Event โดยมาพกัทีก่วัลาลมัเปอรแ์ทน)   
(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพกั 3ทา่น 

สามารถซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท) 

(น่ังกระเชา้ขึน้บนเก็นติง้ หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะนัน้ทา่นตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก
ขนาดไมเ่กนิ 15 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตวัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1คนืโปรดเตรยีมเงนิคา่ฝาก
กระเป๋า 5RM /ใบ ) 
 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- เก็นติง้ไฮแลนด ์                 ,เย็น 



  

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  
หลังอาหารน าทา่นเดนิทางลงจาก เก็นติง้โดยกระเชา้ 

จากนัน้ขึน้รถปรับอากาศเดนิทางไปชม วดัถ า้บาต ูBatu 
Cave (ถา่ยรปูบรเิวณดา้นหนา้) ชมวัดฮนิดขูนาดใหญ ่ศาสนา
สถานส าคัญของชาวอนิเดยี ทีนั่บถอืศาสนาฮนิดใูนประเทศ
มาเลเซยี ถ ้านีเ้ป็นถ ้าหนิปนู และเชือ่วา่มมีาตัง้แต ่400 ลา้นปีที่
แลว้ ตามความเชือ่ของชาวฮนิด ูจดุสงูทีส่ดุจะใกลก้บัสวรรค ์
ดังนัน้จงึสรา้งวดัอกีแหง่ทีอ่ยูด่า้นบนของถ ้า และการจะขึน้ไป
ถงึไดเ้ราตอ้งไตบ่นัไดกนัถงึ 272 ขัน้ สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้า
บาตกู็คอื รปูปัน้เทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่กลก้บั
ปากถ ้า  
จากนัน้น าทา่นซือ้ ของฝากพืน้เมอืงของมาเลซยีและ รา้นดวิตีฟ้ร ีทีม่สีนิคา้ราคาพเิศษ เชน่นาฬกิา 
กระเป๋า และอืน่ๆใหท้า่นไดซ้ือ้เป็นของฝาก  

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บา่ย        หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สวติแลนดม์าเลเซยีสถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้

ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ ยวตามไหล่เขาชมทัศนียภาพทีส่วยงามของ
ธรรมชาตสิองขา้งทาง(ระยะทาง 250กม)  
ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ทีป่ลูกทั่วทัง้ขนุเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนทีรู่ใ้จ 
โดยคาเมรอนไฮแลนด  ์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย พรอ้มเลือกซื้อหา
ผลติภณัฑจ์ากใบชา ซือ้เป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอนน าทา่น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
เมนพูเิศษอาหารพืน้เมอืง (สตมีโบต๊:สกุีส้ไตลม์าเลเซยี)   
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม   Heritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศัยทา่มกลางอากาศหนาวเย็นอณุหภมูปิระมาณ20-24องศา(กรณุาเตรยีม
เสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่)  

วนัทีส่าม        คาเมรอน - ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว - สวนผึง้ - น า้ตกอกีกานดา้ - จตัรุสัเมอรเ์ดกา้     
                       พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่  -  ตกึแฝด – ปตุราจายา – สนามบนิ KLIA - สนามบนิสวุรรณภมู ิ                               

                                                                                                                                        เชา้,เทีย่ง,.. 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนัน้น าท่าน

เดินทางไปชม ตลาดพืชผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ข ึ้นชื่อ ใหท้่านไดช้ม
บรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลือกซือ้ผลไมห้รอืของฝากตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน าท่าน
เดนิทางลงจากคาเมรอนเพือ่เดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรปู น า้ตกอสิกานดา้ 
ทีอ่ยูร่มิทางฟารม์ผึง้ ใหท้า่นไดซ้ือ้ผลติภณัจากผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ 
และชมสวนสตอเบอรร์ี ่ไร่สตอเบอรรีค่าเมรอนนัน้ออกผลตลอดปีท่านสามารถซือ้และเก็บสตรอเบอรีส่ด
จากไร หรอืซือ้ผลติภณัฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็นของฝาก ตืน่ตากบัความงามหลากสสีนัของบรรดา 
ดอกไมใ้นสถานเพาะพันธ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาทกิหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์ เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม 
จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช 
Independence Square หลังจากทีอ่งักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมา
อยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะเทยีบกบัของ
ประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีส่งู
ทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้ยงัเป็น
สถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอ
นาฬกิา ทีท่กุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ 
เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กูลดลงครัง้
สดุทา้ย เมือ่ วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาติ
มาเลเซยี  
น าทา่นเดนิทางไปชมบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ไนกา
รา่ พระราชวังแหง่ชาต ิสถานทีป่ระทับของสมเด็จ  พระราชาธบิดหีรอืยงั
ดเีปอรต์วนอากงพระราชวังแหง่นีจ้ะเป็นกลุม่อาคารรปูทรงโดมเชือ่มกบั
ทางหลวงไปยงัตวัเมอืง และมถีนนทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทางพระราชวังแหง่นีต้ัง้อยูบ่นพืน้ทีก่วา่ 
100,000 ตารางเมตร ซึง่มกีาร  ครอบครองมาตัง้แตท่ศวรรษที ่1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐาน
นับตัง้แตนั่น้ (สามารถถา่ยรปูจากดา้นนอกเทา่นัน้)  จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุ
ในโลก ตกึปิโตรนสั   
จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็กโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี
มาเลเซยีและทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย    

วนัทีส่อง        เก็นต ิง้ - กวัลาลมัเปอร ์ - วดัถ า้บาต ู- คาเมรอนไฮแลนด ์                       เชา้,เทีย่ง,เย็น  



  

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ชมเมอืงใหม่ ปุตราจายา เมอืงหลวง
แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้
ชือ่ว่าเป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีูปแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ี
เสน่ห์ของทีน่ี่คือสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปุตราจายา  และอาคาร
รูปทรง แปลกตา  แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ท างานของ
นายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิสชีมพูอาคารทีท่ าการรฐั  สะพาน
แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดิน
ทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

22.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  
เทีย่วบนิ  MH796 

23.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
------------------------------------------------------------------ 

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิไดท้กุกรณี    
 
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรณุาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1RM=8-10บาท โดยประมาณ กรณุาตรวจสอบกอ่นเดนิทาง    

โรงแรม จ านวน 2คนื คอื คาเมรอน 1คนื เก็นติง้ 1คนื   
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พักเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ 1,500 
บาท/ทา่น 

อาหาร มือ้เชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเชท็โต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 
เทา่กบัประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 ร)ู เตรยีม Adapter แปลง 3 ขา 
ส าหรับการชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จดุนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 



  



  



  

 

คา่บรกิารนีร้วม คา่เครือ่งบนิไปกลบั ชัน้ประหยดั รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้
,คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
,คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี , คา่น ้าดืม่, คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทาง 
วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภยั (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) 
คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,ค่าภาษีมลูค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากับภาษีไมต่อ้งจ่าย) , ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากอบุัตภิัย
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงาน
ทัง้ไทยและต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,คา่ทปิ
ไกด+์คนขบัรถ (3วนั 1,000฿/ทปิ/ทา่น) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มดัจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

การยกเลกิการจอง  เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจา่ยเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทัง้สิน้ 

 

 



  

หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภยัธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุตัเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางผูจ้ัด หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจั้ดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เนือ่งจากคา่ใชจ้า่ยทีท่า่นไดจ้า่ยใหก้บัผูจ้ัด เป็น
การช าระแบบยนืยนัการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจ้ัด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทั
ได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป) 
10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 

 

 



  

 


