
 

THE BEST OF MALAYSIA 3D 2N 
โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES (MH) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนมนีาคม – กรกฎาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปุตราจายา 

พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื 

ตกึแฝดปิโตรนสั จตุรสัเมอรเ์ดกา้ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ 

วดัถ า้บาตู ไรช่าคาเมรอน น า้ตกอกีกานดา้ 

พเิศษ !! บะกุต๊เต ๋+ สตมีโบต๊ 1มือ้ 



 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ่ 

ราคาเด็ก2-

6ปี ไมเ่สรมิ

เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

13-15 มนีาคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

3,500 

27-29 มนีาคม 63 9,888 3,500 

10-12 เมษายน 63 11,888 3,500 

11-13 เมษายน 63 12,888 3,500 

29-31 พฤษภาคม 63 8,888 3,500 

15-17 พฤษภาคม 63 9,888 3,500 

20-22 มถุินายน 63 7,888 3,500 

3-5 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 

10-12 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 

24-26 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 

 
วนัแรก ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- เก็นติง้ไฮแลนด ์                  

08.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชั ้น 4 โซน M  

เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที่บริษัทฯตอ้นรับท่าน เช็คอิน

สัมภาระและตั๋วโดยสาร 

11.05 น.  ออกเดินทางสู่ กวัลาลมัเปอร  ์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES   เที่ยวบินที่ 

MH785  

14.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ 

น าท่านผ่านพธิีการประทับตราหนังสอืเดนิทาง(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1

ช่ัวโมง) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เก็นติง้ น าท่านสนุกตื่นเตน้โดยน่ังกระเชา้ลอยฟ้าที่รวดเร็วและ

ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา“เก็น

ติง้ ไฮแลนด”์ นครที่ไม่เคยหลับใหล บนยอดเขาสูงกว่าระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต มีอากาศ

หนาวเย็นและมหีมอกตลอดทัง้ปี  พืน้ทีด่า้นบนไม่ไดม้ีแค่ความสวยงามของธรรมชาต ิและววิที่

สวยเท่านั้น แต่ยังเต็มไปดว้ยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงกจิกรรมอื่นๆ อีก

มากมายที่เฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า” ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควร์และยูนิเวอร์

แซลวอลค์ที่เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซ่า บนเก็นติง้ไฮแลนดร์ีสอร์ท ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮ



 
แลนด ์ รสีอรท์ " คอื นครแห่งความบันเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   

เครื่องเล่นและอีกนานาบรกิาร ตื่นตากับรูปป้ันขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรีภาพและออสการ์

เสมือนกับคุณไดไ้ปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ   อิสระท่องเที่ยวที่ " เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"

เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุก Outdoor 

Theme Park และ First World Indoor Theme Park  (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก 

เพลดิเพลนิ กับเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี 

นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม.(กรณีเขา้คาสโินสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ 

เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไม่นุ่งขาสัน้ )   

บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภูม ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกันหนาวไปดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

น าทา่นสู ่Resort World Genting 

เขา้สูท่ีพ่กั FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL 

(ขอสงวนสทิธกิรณีโรงแรมบนเก็นติง้เต็มหรอืมงีาน Event โดยมาพักทีก่ัวลาลัมเปอรแ์ทน)   

(ทีพั่กบนเก็นติง้จะไม่มเีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ท่านจะมแีค่ 2 เตยีงต่อหอ้ง หากไม่สะดวกพัก 3

ท่าน สามารถซื้อหอ้งพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ได ้ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติง้ ช าระเพิ่มท่านละ 

1,500 บาท) 



 
(น่ังกระเชา้ขึน้บนเก็นติง้ หา้มน ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเชา้ เพราะฉะนัน้ท่านตอ้งเตรยีมกระเป๋า

ใบเล็กขนาดไม่เกนิ 15 นิ้วไปดว้ยเพื่อเตรียมน าของส่วนตัวทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1คืนโปรด

เตรยีมเงนิค่าฝากกระเป๋า 5RM /ใบ ) 

 

วนัทีส่อง        เก็นติง้ - กวัลาลมัเปอร ์ - วดัถ า้บาตู - คาเมรอนไฮแลนด ์                        

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม  

หลังอาหารน าท่านเดนิทางลงจาก เก็นติง้โดยกระเชา้ จากนั้นขึน้รถปรับอากาศเดนิทางไป

ชม วดัถ า้บาตู Batu Cave (ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้) ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่ ศาสนาสถาน

ส าคัญของชาวอนิเดยี ทีนั่บถอืศาสนาฮนิดูในประเทศมาเลเซยี ถ ้านี้เป็นถ ้าหนิปูน และเชือ่ว่ามี

มาตัง้แต่ 400 ลา้นปีที่แลว้ ตามความเชือ่ของชาวฮนิดู จุดสูงที่สุดจะใกลก้ับสวรรค ์ดังนั้นจงึ

สรา้งวัดอกีแห่งทีอ่ยู่ดา้นบนของถ ้า และการจะขึน้ไปถงึไดเ้ราตอ้งไต่บันไดกันถงึ 272 ขัน้ สิง่

ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตูก็คอื รูปป้ันเทพของศาสนาฮนิดูขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใกลก้ับปากถ ้า  

จากนั้นน าท่านซือ้ ของฝากพืน้เมอืงของมาเลเซยี และ รา้นดวิตีฟ้ร ีที่มีสนิคา้ราคาพเิศษ 

เชน่นาฬกิา กระเป๋า และอืน่ๆใหท้่านไดซ้ือ้เป็นของฝาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

บ่าย หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด ์สวติแลนดม์าเลเซยีสถานที่พักผ่อน

ตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหล่เขาชม

ทัศนียภาพทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง(ระยะทาง 250กม)  

ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ทีป่ลูกทั่วทัง้ขนุเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับ

คนที่รูใ้จ โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาที่มีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี พรอ้ม

เลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา ซือ้เป็นของฝากกับคนทางบา้น 

เย็น  ถงึคาเมรอนน าทา่น รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

เมนูพเิศษอาหารพืน้เมอืง (สตมีโบต๊:สุกีส้ไตลม์าเลเซยี)   

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก 

ทีพ่กั  Heritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอณุหภูมปิระมาณ20-24องศา

(กรุณาเตรยีมเสือ้กันหนาวดว้ยนะคะ) 

 



 
วนัทีส่าม คาเมรอน - ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว - สวนผึง้ - น า้ตกอกีกานดา้ - จตุัรสัเมอร์

เดกา้   พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่  -  ตกึแฝด – ปุตราจายา – สนามบนิ KLIA - 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ                               

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนั้นน า

ท่านเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอนทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้่าน

ไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลือกซือ้ผลไมห้รือของฝากตามอัธยาศัย สมควร

แก่เวลาน าท่านเดนิทางลงจากคาเมรอนเพื่อเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางแวะใหท้่าน

ชมถ่ายรูป น า้ตกอสิกานดา้ ทีอ่ยู่รมิทางฟารม์ผึง้ ใหท้่านไดซ้ือ้ผลติภัณจากผึง้ปลอดสารพษิ

ในฟารม์และชมสวนสตอเบอร์รี ่ ไร่สตอเบอรรีค่าเมรอนนัน้ออกผลตลอดปีท่านสามารถซือ้และ

เก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตื่นตากับความงาม

หลากสีสันของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาทิกุหลาบ คาร์เนชัน 

เบญจมาศ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กวัลาลมัเปอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

น าท่านชม “กรุงกวัลาลมัเปอร”์ เมืองหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตุัรสัเมอรเ์ดกา้ (ลาน

แห่งอสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคย

ปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของ

ประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union 

Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นไดชั้ด ไม่

ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที่ทุกๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชุมชนเพือ่ 

เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึง่ธงชาติ อังกฤษไดถู้กลดลงครั้งสุดทา้ย เมื่อ วันที่  31 

สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี  

น าท่านเดนิทางไปชมบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ พระราชวังแห่งชาต ิ

สถานทีป่ระทับของสมเด็จ  พระราชาธบิดีหรอืยังดเีปอร์ตวนอากงพระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่ม

อาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเขา้พเิศษหลายเสน้ทาง

พระราชวังแห่งนี้ตัง้อยู่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตร ซึง่มีการ  ครอบครองมาตัง้แต่

ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตัง้แต่นั้น (สามารถถ่ายรูปจากดา้นนอก

เท่านัน้)  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปกับ ตกึคู่แฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ตกึปิโตรนสั   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราไปลิม้รสช็อกโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

มาเลเซยีมาเลเซยีและท่านสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย    

จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ชมเมอืงใหม่ ปุตราจายา เมอืงหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซยี ทีเ่ป็น

ศูนยก์ลางของ รัฐบาล  ปุตราจายา ได ้ชือ่ว่าเป็นเมืองในสวนที ่สวยงาม มีรูปแบบการวางผัง

เมอืงอย่างด ีเสน่หข์องทีน่ี่คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  

แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ท างานของนายกรัฐมนตรี อาคารมสัยดิสชีมพูอาคารที่ท า

การรฐั  สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม  จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่

สนามบนิ KLIA     

22.15 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  เทีย่วบนิ  MH796 

23.20 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหตุ 

อัตราค่าบรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั๋วเครื่องบนิโปรโมช่ัน จากสายการบนิ ดังนั้นเมือ่ท่านตกลงเดนิทาง จ่ายค่า

จอง ค่าทัวร์แลว้ มสิามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่า

จอง ค่าทัวร์ ในทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจังหวัดโดยเครื่องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้

บรษัิทกอ่นท าการจองตั๋วเครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไม่สามารถรับผดิชอบใดๆทัง้สิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไม่ได ้



 
ประกาศส าคญั 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบรกิารขา้งตน้ เนื่องมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการ

บนิ  เชอร์ชาร์ทน ้ามัน ภาษีสนามบนิ ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดนิทางและออกตั๋วบัตร

โดยสารแลว้ ไม่สามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิไดทุ้กกรณี    

ขอ้มูลควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกว่าไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภูม ิประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเช็คสภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกอ่น

เดนิทาง    

โรงแรม จ านวน 2คนื คอื คาเมรอน 1คนื เก็นติง้ 1คนื   

พักหอ้งละ 2-3 ท่าน   กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 ท่านมเีตยีงเสรมิให ้

(ทีพั่กบนเก็นติง้จะไม่มเีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ท่านจะมแีค่ 2 เตยีงต่อหอ้ง หากไม่

สะดวกพัก 3ท่าน สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้ค่าพักเดีย่วบนเก็นติง้ 

ช าระเพิม่ 1,500 บาท/ท่าน 

อาหาร มือ้เชา้จัดบุฟเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเยน็ จดัเป็นเช็ทโต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 8-10 

ท่าน รา้นอาหารสว่นใหญ่ ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถูกปากคนไทย แตอ่าจจะไม่จัด 

ท่านอาจจะเตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 

เท่ากับประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 รู) เตรยีม Adapter แปลง 3 ขา 

ส าหรับการชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารท่านละ 1ขวดต่อวัน  

บางโรงแรม อาจจะไม่มนี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาอังกฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ 

การเตรยีมตัวการ

เดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตัวการเดนิทาง ชือ่หัวหนา้ทัวร ์เบอรโ์ทร จุดนัด

หมาย กอ่นการเดนิทาง 5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก

เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ท่านขึน้ไป มหัีวหนา้ทัวรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ ค่าทปิไกด ์คนขับรถ (3วัน รวมเป็น 80 RM) 



 
ส าหรับหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่กับความประทับใจในการบรกิาร 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

✓ ค่าเครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรุงเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น ้ามันแลว้ 

✓ ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ 

✓ ค่าโรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน) 

✓ ค่าอาหารทุกมือ้ทีร่ะบุในรายการ 

✓ ค่าธรรมเนียมเขา้ชม 

✓ ค่ามัคคุเทศกไ์ทย – มาเลเซยี 

✓ ค่าน ้าดืม่ 

✓ ค่าประกันอุบัตเิหตุ การเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกันภัย 

(ไม่ครอบคลุมถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ค่าบรกิารนี้รับเฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  

× ค่าใชจ้่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  มนิิบาร์  อาหารและเครื่องดืม่นอกรายการ  ทีวี   ช่อง

พเิศษ 

× ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ถา้ไม่เอาใบก ากับภาษีไม่ตอ้งจ่าย) 

× ค่าใชจ้่ายอันเกดิจากอุบัตภิัยทางธรรมชาต ิ  การประทว้ง  การนัดหยุดงาน หรือการเกดิจลาจลหรือ 

การปฏเิสธไม่ให ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและต่างประเทศ   

× การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

× ค่าทปิไกด ์คนขับรถ (3วัน รวมเป็น 80 RM) ส าหรับหัวหนา้ทัวรข์ ึน้อยู่กับความประทับใจในการบรกิาร 

เงือ่นไขในการจอง  

มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 15 วันล่วงหนา้ (การไม่

ช าระเงนิค่ามัดจ า หรอืช าระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิ

การจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     

หนังสอืเดนิทางเหลืออายุการใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดนิทางไป-กลับ  **

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้ริษัทมิฉะนั้นทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจ

ปฏิเสธการออกและเขา้เมืองท่าน*** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงินมัดจ า หรือส่งพรอ้มยอด

คงเหลอื 

การยกเลกิการจอง   

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ท่านตกลงจองทัวรโ์ดยจ่ายเงนิมัดจ า หรอื 

ค่าทัวร์ทัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรือ เลื่อนการเดนิทาง ขอคืนเงนิไม่ว่ากรณีใด

ทัง้สิน้ 

 



 
หมายเหตุ 

กรุณาอ่านศกึษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลูกคา้และบรษัิทฯ และเมือ่ท่านช าระเงนิค่าจอง และหรอื ค่าทัวรแ์ลว้ ถอืว่าท่านยอมรับเงือ่นของบรษัิทแลว้ 

➢ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 15ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับท่านไดท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  

➢ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร ์เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยจนไม่สามารถแกไ้ข

ได ้ 

➢ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสียหายที่เกดิจากสายการบนิ การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาต ิการก่อ

จลาจล การปฏวัิต ิอบัุตเิหตุ และอืน่ ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางผูจ้ัด หรอื ค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ

ที่เกดิขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จาก

อบัุตเิหตุต่าง ๆ   

➢ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิที่ทางสายการบนิอาจจะ

มกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   

➢ หากมกีารถอนตัวหรอืไม่ไดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบุเอาไวห้รอืกอ่นรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัด

ถือว่าผูท้่องเทีย่วสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบค่าบรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ เนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายทีท่่านไดจ้่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจ้ัดเป็นตัวแทนนายหนา้ 

ผูจ้ัดไดช้ าระค่าใชจ้่ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแต่ละแห่งแบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   

➢ กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การ

บรกิารจากสายการบนิ บรษัิทขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจ้ัดจะด าเนนิโดยสุดความสามารถที่

จะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกลู่กคา้ แต่จะไม่คนืเงนิใหส้ าหรับค่าบรกิารนัน้ ๆ  

➢ มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ัด  นอกจาก

มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากับเท่านัน้  

➢ ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 

ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน

เขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป

ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื การถูกปฏเิสธในกรณี

อืน่ ๆ 

➢ การประกันภัย ที่บรษัิทไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการ

เดนิทางท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข

กรมธรรมของบรษัิทได ้และทางบรษัิทถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื่อท่านช าระเงนิ

ค่าทัวร ์  (ท่านสามารถซือ้ประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั่วไป) 

➢ เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวท้ัง้หมด 

 

 

 


