
 

 

รหัสทัวร SUP1901015 

ทัวรมาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 วัน 3 คืน (SL+OD) 
เที่ยวไฮไลทมาเลเซีย   หาดใหญ   ปนัง 

เก็นต้ิงไฮแลนด   กัวลาลัมเปอร   คาเมรอนไฮแลนด 
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3*  
ปนัง 1 คืน /คาเมรอนไฮแลนด 1 คืน /  เก็นต้ิงไฮแลนด 1 คืน  

 



 

 

โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทานั้น!! 

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ – ปนัง (-/L/D) 
04.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคานเตอรที่ 11-12 สายการ

บิน Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ 

โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน 
ชําระที่สนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 
07.00 น. เหินฟ�าสูอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลออน แอร เท่ียวบินที่ 

SL702 
08.35 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ 
 จากน้ันนําทุกทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา 

หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองแลว นําทานเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซีย 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  นําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน และนําชม “วัดธรรมิกา

ราม” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมรูปแบบพมาทีอ่ยูตรงขามกัน ชมเมืองจอรจทาวน หอ
นาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่ง
ไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไมเหมือนใครยาน
จอรจทาวน “สตรีท อารต” ที่เลาเรื่องยานเมืองเกาไดอยางมชีีวิตชีวาและลงตัว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูทีพั่ก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 
 

วันที่สอง ปนัง ฮิลล – คาเมรอนไฮแลนด  (B/L/D)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

นําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซ ีหรือเจดียหม่ืนพระ ไหวเจาแมกวนอิมที่ 
วัดเขาเตา ชมเจดียหมื่นพระ ซ่ึงเปนวัดที่มีสถาปตยกรรมของ สาม 
ประเทศ รวมไวดวยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพมา และเปนวัดจีนที่ใหญ
ที่สุดในปนัง (ทานใดตองการขึ้นกระเชาเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม 



 

 

สามารถซื้อต๋ัวไดทานละ 6-16 RM)  หลังจากนั้นนําทานเดินทางสู ปนังฮิลล 
(Penang Hill) หรืออีกช่ือคือ บูกิต เบนดรีา (Bukit Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา 
สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดบัน้ี จึงทําใหอากาศเย็น
สบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ดวยความท่ีอยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพาโนรามาไดอยาง
เลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตว
ป�านารักๆ หลากหลายชนิดอีกดวย สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทํา
ใหสามารถชมความงามระหวางทางไดดวย (ราคารวมคาบตัรแบบ NORMAL 
LANE) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตาก

อากาศทีข่ึ้นชื่อท่ีสุดแหงหน่ึงของมาเลเซีย ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม อยูสูงกวาระดบัน้ําทะเล 4,500 ฟต บน
เขาแหงน้ีแบงเปนชุมชนเมืองสามระดบั (สามชั้น) ช้ันแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ 
Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดบัจะมีรานคาและโรงแรม แมแต
ธนาคารตางประเทศกย็ังเปดใหบริการบนเขาแหงน้ี นําทานไตระดับภูเขาซึ่งเปน
เสนทางท่ีคดเค้ียวจากเขาลูกหน่ึงไปสูเขาอีกลูกหน่ึง ผานชมทิวทัศนไรชาท่ีปลูกเรียง
รายตามไหลเขา  

เย็น  นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น STEAMBOAT 
นําทานเขาสูที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 
 

วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้งไฮแลนด (B/L/D)     
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

นําทานเขาชม นํ้าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานช้ันหินแกรนิต โดยชัน้สุดทาย
ที่ไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่
ระลึก ผักและผลไมพ้ืนเมืองใหไดลิ้มลอง พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑจากใบ
ชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ

มาเลเซยี อาทิ ชายี่หอ BOH หรือ Best of Highlands   



 

 

นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม 
ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑจาก
น้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟารม แลวนําชม ตลาดเชา แวะซื้อของพ้ืนเมืองผลไม 
สดๆ และสินคาทองถิน่ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสูเก็นติ้ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland  

ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบหามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา 
เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�าใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 
นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน) 
นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ข้ึนสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดใน
เอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสทุธ์ิอันหนาวเย็น (โปรดนํา
เสื้อหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung 
Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล
ถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกวัลาลมัเปอร 58 กิโลเมตร การ
กอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตัด
ถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน 
Theme Park Hotel  

เย็น  นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น  
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม 
พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน  
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน 



 

 

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมบีอนคาสิโน
ระดับชาติ ท่ีไดรบัอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนาน
กับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH CENTURY FOX  
WORLD *** 
 
วันที่สี่  วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสาย
หมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโกตงจายา และ
โดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทานไดพักเปลี่ยน
อิริยาบถที่บริเวณรานคาสินคาพ้ืนเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝาก

พื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลบัคูครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิ
โปห ท่ีมีรสหอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 
ที ่วัดถํ้าบาตู เปนศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึ้นบันได
ไปยังถํ้า ขางบนมีรูปปم�นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร 
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย 
กรุงกวัลาลัมเปอร ซึ่งเปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะ
ถายรูปกบัสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคาร
แฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานแวะชม มสัยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปกับ 
อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 
2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิสตันนา 
ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับ



 

 

ดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร 
ซึ่งเปนจัตุรัสท่ีรําลึกถงึวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู นครปุตราจายา นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้ง

ของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนใน
นิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศ
มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิด
แหงเมืองซึง่สรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริมทะเลสาบปุตรา และชมความงาม
ของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแหงหน่ึงซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศรพุงออกไปจาก
อาคารกระทรวงการคลัง 

......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
15.55 น. นําทานลัดฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เท่ียวบินที่ OD522                
17.10 น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมือง พรอมความประทับใจ 
 

*************** 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน 
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษนีํ้ามันของสายบิน 
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 
15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทัวร) 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชน
ของลูกคา 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

MAY-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด  
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

9-12 MAY 2019 10,999 
7,999 -2,500.- 3,900.- 

17-20 MAY 2019 
วันหยุดวิสาขบูชา 

11,999 
9,999 -2,500.- 3,900.- 

JUNE-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

13-16 JUN 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

JULY-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

4-7 JUL 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
13-16 JUL 2019 
วันหยุดเขาพรรษา 10,999 -2,500.- 3,900.- 

26-29 JUL 2019 
วันเฉลิมพระชมมพรรษา ร.10 11,999 -2,500.- 3,900.- 



 

 

 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                         ราคา 2,000 บาท 

AUG-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

9-12 AUG 2019 
วันแมแหงชาติ 10,999 -2,500.- 3,900.- 

22-24 AUG 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

SEP-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

19-22 SEP 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

OCT-19 

Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 
ทานละ 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว พักเด่ียว 

SL702    
07.00-08.35 
OD522  
15.55-17.10 

3-6 OCT 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
11-14 OCT 2019 
วันคลายวันสวรรคต ร.9 11,999 -2,500.- 3,900.- 

17-20  OCT 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
 18-21 OCT 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
 24-27 OCT 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 



 

 

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ // กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋ว
กรุป)  

 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ตางประเทศ 20 กก. (หากตองการเพิ่ม 

5 กก. ชําระเพิ่ม 250 บาท/เท่ียวบิน) 
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตรานี้ไมรวม   

 โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน 
   ชําระที่สนามบนิ (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกินที่กําหนดไว 
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการ
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost 



 

 

เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน 
   นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 

 
เงื่อนไขการยกเลิก 
1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 

(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่
มีการการันตคีามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไม
อาจขอคืนเงินได) 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทัวร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก หรือ

เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

9. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
 



 

 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน

สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบเหมาจาย
เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวรเปนไป
ในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผาน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ
อ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสญูหาย, ความลาชา หรือจากอุบัติเหตุ
ตางๆ 

 
 


