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THE FLASH MALAYSIA 3D 2N 
สายการบนิMALAYSIA  AIRLINE (MH) 

ก าหนดการเดนิทางเดอืนกุมภาพนัธ ์- ธนัวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ไฮไลทท์วัร ์
สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์

ชมเมอืงใหม ่ปุตราจายา และมสัยิดสชีมพู 

สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์
ถา่ยรูปตกึแฝดเปโตรนาส + จตุรสัเมอเดกา้ 

สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที่ เก็นติง้ไฮแลนด ์
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โปรดดูราคาและไฟลท์บนิท ีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

วนัแรก สนามบนิสวุวรรณภูม ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา – คาเมรอ่นไฮ
แลนด ์  

 

03.30 น.  คณะพรอ้มกันทีส่นามบนิสุวรรณภูม ิชัน้ 3 ประต ู6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สาย

การบนิMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยตอ้นรับ

และอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

06:00 น. เหนิฟ้าส ูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบิน MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง

เรียบรอ้ย  

 จากนั้น น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..

นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั ้งขอ งหน่วยงานราชการ  รวมถึงท าเนียบ

นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีขอ ง

สถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ

ความทรงจ าทีจ่ัตรัุสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู 

(putra mosque) มัสยดิแหง่เมืองซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสีกุหลาบ ตั ้งอยู่ริม

ทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาลสชีมพ.ู.มัสยดิอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่

ท างานของนายกรัฐมนตรี ตั ้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดา้น

สถาปัตยกรรมของมุสลมิทันสมัยทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้ึง 15,000 

คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่ัมมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวา

วาซัน สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึ่ง ซึง่มีรูปร่างประหนึ่งล ูกศร พุ่งออกไปจาก

อาคารกระทรวงการคลัง 
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เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซีย สถานทีพั่กผ่อน

ตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ท ีสุ่ดแห่งหนึง่ของมาเลเซยีระหว่างทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ

ธรรมชาตอิันสลับซับซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บน

เขาแห่งนีแ้บ่งเป็นชุมชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ท ีส่องคอื 

Tanahrata ชัน้ท ีส่ามคอื Bring Chang ทุกระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่

ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี ้ น าท่านไต่ระดับภูเขาซึง่เป็น

เสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลูกหนึง่ไปสู่เขาอกีลูกหนึง่ ผ่านชมทวิทัศนไ์ร่ชาทีป่ลูก

เรยีงรายตามไหล่เขา 

เย็น   น าท่านรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สุกีส้ไตลม์าเลเซยี 

น าท่านเขา้สูท่ี่พกั Heritage Hotel หรอืเทียบเท่า  3.5* 

 

วนัที่สอง  คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์   
เช้า         รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

น าท่านเขา้ชม น ้าตกเลคอิสกนัดา  ซึ่งไหล่ผ่านชั ้นหินแกรนิต โดยชั้น

สดุทา้ยทีไ่หลลงสูส่ระน ้ามีความสงู 25 เมตร ในบริเวณใกลเ้คียงมีรา้นขาย

ของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมืองใหไ้ดล้ ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลิตภัณฑ์

จากใบชา  โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อ เส ียงของ

ประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH หรือ Best of Highlands   

น าทา่นชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม 

ฟาร์มผึง้ สัมผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑ์จาก

น ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟาร์ม แลว้น าชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมืองผลไม ้

สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิน่ อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนั้นเดนิทางตอ่ส ู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบหา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเช้า 
เพราะฉะน ัน้ท่านสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 
นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัที่จะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้ส ู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม . ซึ่งยาว

ทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบริสทุธิ์อันหนาว
เย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาติ บนยอดเขา 

Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์  อยู่ส ูง

กว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร หา่งจากนครกัวลาลัมเปอร์ 

58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิม

โกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตัดถนนขึน้ส ูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จึง

ด าเนินการสร ้างรี สอ ร์ท โดยใน ปี 2514 ได เ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ 

Highlands Hotel ซึง่ปัจจบัุนไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel 

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นที่เก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สู่ท ีพ่กัโรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  

3 * 

***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

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

 

หากหอ้งพกัท ีบ่น GENTING HIGHLA ND เต็ม  

ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท ี ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโน

ระดับชาต ิท ีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน

กับการเสีย่งโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้

(ส าหรับท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ เด็ก

อายุต ่ากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20T H CENTURY FOX WORLD *** 
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วนัที่สาม     วดัชินสวี - วดัถ า้บาตู – กวัลาลมัเปอร ์– ช้อปป้ิง MITSUI OUTLET -

กรุงเทพ    

เช้า        รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดสั้มผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่ม ีอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่

สถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่านเดนิทางไปสู่ วดัชนิ สวี สักการะรูปป้ัน

ของพระอาจารย์ชนิ สว ีซึง่เป็นเทพเจา้ท ืช่าวบา้นในมณฑลฟูเจีย้นใหค้วามเคารพนับ

ถอื นอกจากนัน้นักท่องเท ี่ยวทั ้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญ

สักการะพระทีวั่ดแหง่นี้อยูเ่สมอ ทัง้นี้วัดชนิ สวีตัง้อยูใ่นป่าหินที่มีระดับความ

สูงเหนือน ้ าทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดีย์แบบจีน 

พระพทุธรูปหนิขนาดใหญ ่รูปแกะสลักเจา้แม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัต ิ

ธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูปป้ันตา่งๆ ทีเ่รียงรายตามทางเดินเลียบ

ภเูขา หลังจากนั้นโดยสารรถสู ่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางใหท้่านไดพั้ก

เปลีย่นอิริยาบถที่บริเวณรา้นคา้ส ินคา้พื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝาก

พืน้เมือง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลับคูค่รัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึ้นชื่อของ

เมืองอิโปห ์ทีม่ีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด  น าท่านแวะถ่ายรูปและ

นมัสการ พระขันธกมุาร ที ่วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ์ของศาสนา

ฮินด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขันธ์กมุารสงู

ถงึ 42.7 เมตร  

จากนั้นใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซึ่งเป็น

เมืองทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่ริเวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตัดกัน  

น าทา่นแวะถา่ยรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ

โตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดที่ส ูงที่ส ุดในโลก ดว้ยความสูงถึง 452 เมตร  

จากนั้นน าทา่นผา่นชม มสัยิดอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

น าทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธิปดี

ของมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่

ของทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึ

วันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจักรภพ 
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เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าคณะแวะเลอืกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี 

อิสระใหท้่านไดช็้อปป้ิงที่หา้ง MITSUI OUTLET พบกันสินคา้ลดราคา

มากมาย 50-70 % แบรนดชั์น้น ากว่า 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

......... น.  ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย  

18.05  น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เที่ยวบินที ่

MH780 ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มความประทับใจ 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธ์ในการปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผู้เดนิทาง 10 ท่านไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  
// ผู้เดนิทางถงึ 15 ท่านขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชน์
ของลูกคา้ 

 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใช้งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นบัจากวนั
เดนิทาง*** 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

วนัเดนิทาง 
ราคาผู้ใหญพ่กัหอ้งละ 2 

ท่าน 
ราคาทวัรไ์มร่วม

ต ัว๋ 
พกัเดีย่วเพิม่ 

3 – 5 พฤษภาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

4 – 6 พฤษภาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

10 – 12 พฤษภาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

11 – 13 พฤษภาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

17 – 19 พฤษภาคม 62 

วนัวิสาขบูชา 
8,999 - 3,500 3,500 

18 – 20 พฤษภาคม 62 
วนัวิสาขบูชา 

9,999 - 3,500 3,500 

24 – 26 พฤษภาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

14 – 16 มถิุนายน 62 6,999 - 3,500 3,500 

21 – 23 มถิุนายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

28 – 30 มถิุนายน 62 7,999 - 3,500 3,500 
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5 – 7 กรกฎาคม 62 6,999 - 3,500 3,500 

12 – 14 กรกฎาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

13 – 15 กรกฎาคม 62 
วนัเขา้พรรษา 

8,999 - 3,500 3,500 

14 – 16 กรกฎาคม 62 
วนัเขา้พรรษา 

8,999 - 3,500 3,500 

19 – 21 กรกฎาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

27 – 29 กรกฎาคม 62 

วนัเฉลมิพระชมมพ์รรษา 
ร.10 

9,555 - 3,500 3,500 

2 – 4 สงิหาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

10 – 12 สงิหาคม 62 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ

9,555 - 3,500 3,500 

16 – 18 สงิหาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

23 – 25 สงิหาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

30 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 6,999 - 3,500 3,500 

6 – 8 กนัยายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

13 – 15 กนัยายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

20 – 22 กนัยายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

27 – 29 กนัยายน 62 6,999 - 3,500 3,500 

4 – 6 ตุลาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

5 -7 ตุลาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

12 – 14 ตุลาคม 62 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

9,999 - 3,500 3,500 

18 – 20 ตุลาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

25 – 27 ตุลาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

26 – 28 ตุลาคม 62 7,999 - 3,500 3,500 

1 – 3 พฤศจกิายน 62 6,999 - 3,500 3,500 

8 – 10 พฤศจกิายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

15 – 17 พฤศจกิายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

22 – 24 พฤศจกิายน 62 7,999 - 3,500 3,500 

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 7,999 - 3,500 3,500 

5 – 7 ธนัวาคม 62 8,999 - 3,500 3,500 

8 – 10 ธนัวาคม 62 8,999 - 3,500 3,500 

13 – 15 ธนัวาคม 62 8,999 - 3,500 3,500 

14 – 16 ธนัวาคม 62 8,999 - 3,500 3,500 

21 – 23 ธนัวาคม 62 8,999 - 3,500 3,500 

28 – 30 ธนัวาคม 62 
วนัหยุดปีใหม ่

9,999 - 3,500 3,500 

29 – 31 ธนัวาคม 62 
วนัหยุดใหม ่

9,999 - 3,500 3,500 

30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 62 

วนัหยุดปีใหม ่
10,999 - 3,500 3,500 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 62 
วนัหยุดปีใหม ่

10,500 - 3,500 3,500 

1 – 3 มกราคม 62 8,999 - 3,500 3,500 
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วนัหยุดปีใหม ่

 

  
แจง้ขอ้มลูส าคญั 

1. ***ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเด็ก*** 
2. ทารกอายตุ ่ากว่า 2 ปี  ราคา 3,500 บาท 

3. เงื่อนไขการจอง มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตใหเ้จา้หนา้ทีจ่อง
ทัวร์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

4. *** ซรีีย ์MH นี้เป็นราคาโปรโมช่ัน หากยกเลกิไม่สามารถคนืเงินทีช่ าระมาแลว้ในทกุกรณี 

*** 
5. *** พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 6,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได ้*** หากตัดกรุป้ตอ้งช าระเป็น

ราคา 7,999 
 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครื่องบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครื่องดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพั่ก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  

 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ  ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว  ้ 
 คา่ประกันอุบัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูกั่บเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะ

เหตกุารทีเ่กดิข ึน้ระหว่างวันเดนิทางเทา่นั้นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงิน
ในการเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทิปไกด ์+ คา่ทิปคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทิปหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ท ีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ท ีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เช่น ค่าซักรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล ีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ก่อนเดนิทาง** 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่ีวันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออก
เดนิทาง 

 ตอ้งมีหนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
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1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นั้น จงึไม่สามารถยกเลกิ หรือ

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสทิธิ์ในการคนืเงินทัง้หมดหรือบางสว่นใหกั้บทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศทีบ่ริษัทระบใุนรายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ไม่คนืคา่บริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้ ่ายให ้

ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อุบัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
 
5. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้

ยอมรับในเงื่อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ี ้เม ือ่เกดิเหตุจ าเป็นสุดวสัิยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท ีสู่ญหาย สูญเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสุดวสัิยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การ
จลาจล ต่างๆ เนือ่งจากรายการทัวรน์ ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีท ีม่ผูีร่้วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เท ีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่างๆ 

 บริษัทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละ

อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้ทางตรงหรือ

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอุบัตเิหตตุา่งๆ 

 
 

 

 

 


