
 

 

รหัสทัวร SUP1901017 
ทัวรมาเลเซีย THE FLASH 3 วัน 2 คืน (MH) 
 
สัมผัสเมืองแหงธรรมชาติ คาเมรอนไฮแลนด นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมรอน 1 คืน 
ชมเมืองใหม ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู สัมผัสเสนหเมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร  
ถายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดกา สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเลนคาสิโน 
ท่ี เก็นต้ิงไฮแลนด 
 

 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา –  
                  คาเมรอนไฮแลนด   (-/L/D) 
03.30 น.         คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4 

สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

06:00 น. เหินฟ�าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 
AIRLINEเที่ยวบินท่ี MH797  ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ *** 

09.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย  

 จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตรา
จายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ต้ังของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหม ของ
ประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่
จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา 
มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหง เมือง
ซ่ึงสรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริม
ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิด อัน
งดงามย่ิงใหญและสถานท่ีทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดานสถาปตยกรรม
ของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนไดถึง 15,000 คน ใชเปน
สถานที่ท่ีสัมมนา การประชุมตางๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน 
สะพานสวยท่ีสุดแหงหน่ึง ซ่ึงมีรูปรางประหน่ึงลูกศร พุงออกไปจากอาคาร
กระทรวงการคลัง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่

พักผอนตากอากาศท่ีข้ึนช่ือที่สุดแหงหน่ึงของมาเลเซียระหวางทางใหทานได



 

 

เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงน้ีแบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สาม
ช้ัน) ช้ันแรกคือ Ring Let ช้ันท่ีสองคือ Tanahrata ช้ันที่สามคือ Bring 
Chang ทุกระดับจะมีรานคาและโรงแรม แมแตธนาคารตางประเทศก็ยัง
เปดใหบริการบนเขาแหงน้ี นําทานไตระดับภูเขาซ่ึงเปนเสนทางท่ีคดเค้ียว
จากเขาลูกหน่ึงไปสูเขาอีกลูกหน่ึง ผานชมทิวทัศนไรชาที่ปลูกเรียงรายตาม
ไหลเขา 

เย็น   นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น STEAMBOAT สุก้ีสไตลมาเลเซีย 
นําทานเขาสูที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 
 

วันที่สอง คาเมรอนไฮแลนด – เก็นต้ิงไฮแลนด (B/L/-)     
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหลผานช้ันหินแกรนิต โดยช้ันสุดทาย
ท่ีไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่
ระลึก ผักและผลไมพ้ืนเมืองใหไดล้ิมลอง พรอมเลือกซ้ือหาผลิตภัณฑจาก
ใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงของประเทศ
มาเลเซีย อาทิ ชาย่ีหอ BOH หรือ Best of Highlands   
นําทานช่ืนชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม 
ฟารมผ้ึง สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑจาก
น้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟารม แลวนําชม ตลาดเชา แวะซ้ือของพ้ืนเมืองผลไม 
สดๆ และสินคาทองถ่ิน อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสูเก็นต้ิง 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย     จากน้ันเดินทางตอสู เก็นต้ิงไฮแลนด Genting Highland  

ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบ 

หามนํากระเป�าใบใหญข้ึนกระเชา เพราะฉะน้ันทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�าใบเล็กขนาด
ไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นต้ิง 1 คืน) 
 



 

 

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ข้ึนสูยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 
กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ
อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเส้ือหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ 
บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปา
หัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 

1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนิน
ดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู
ยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยใน
ป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปจจุบันได
เปล่ียนช่ือเปน Theme Park Hotel  
 
*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นต้ิงตามอัธยาศัย *** 

 
จากน้ันนําทานเขาสูท่ีพัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 

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

หากหองพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม  
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเปน GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA 
LUMPUR แทน 

 
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอน
คาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญ
ทานสนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน 
ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขา
ในคาสิโน)  



 

 

***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX 
WORLD *** 

 
วันที่สาม    วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   

(B/L/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  
 

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสาย
หมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโกตงจายา และนํา
ทานเดินทางไปสู วัดชิน สวี สักการะรูปปم�นของพระอาจารยชิน สวี 
ซ่ึงเปนเทพเจาทื่ชาวบานในมณฑลฟูเจ้ียนใหความเคารพนับถือ 

นอกจากน้ันนักทองเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญ
สักการะพระที่วัดแหงน้ีอยูเสมอ ท้ังน้ีวัดชิน สวีต้ังอยูในป�าหินที่มีระดับความ
สูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน 
พระพุทธรูปหินขนาดใหญ รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติ
ธรรม และ รานอาหารเจ รวมไปถึงรูปปم�นตางๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดิน
เลียบภูเขา หลังจากน้ันโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทาน
ไดพักเปล่ียนอิริยาบถที่บริเวณรานคาสินคาพ้ืนเมือง เพ่ือเลือกซ้ือหาของ
ฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นช่ือ
ของเมืองอิโปห ที่มีรสหอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะถายรูป
และนมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถ้ําบาตู เปนศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิของ
ศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางข้ึนบันไดไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปم�นของพระขันธ
กุมารสูงถึง 42.7 เมตร  
 จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเปน

เมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณท่ีแมน้ํา 2 สายตัดกัน  



 

 

 นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกป
โตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดท่ีสูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย  

 นําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ท่ีประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ท่ีปจจุบัน
เปนสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่งเปน
จัตุรัสท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เครืองจักรภพ 

เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย *   นําคณะแวะเลือกซ้ือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญที่สุดใน

มาเลเซีย 
 อิสระใหทานไดช็อปปم�งที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคา

มากมาย 50-70 % แบรนดช้ันนํากวา 50 แบรนด (หากมีเวลาเหลือ)  
......... น.  ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
18.05  น. นําทานลัดฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบิน

ท่ี MH780 ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ***          
19.10  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิพรอมความประทับใจ 
*************** 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ
ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันของสายบิน 

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร***  
// ผูเดินทางถึง 15 ทานข้ึนไป (มีหัวหนาทัวร) 
 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของ
ลูกคา 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 
 
 



 

 

 
อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 
 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
JUL 19 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัวคืน พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

5-7 JUL 19 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 

12-14 JUL 19 7,999.- 3,500.- 
13-15 JUL 19 
วันเขาพรรษา 8,999.- 3,500.- 
14-16 JUL 19 
วันเขาพรรษา 8,999.- 3,500.- 
19-21 JUL 19 7,999.- 3,500.- 
27-29 JUL 19 
วันเฉลิมพระชมม
พรรษา ร.10 

9,555.- 3,500.- 

AUG 19 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัวคืน พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

2-4 AUG 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

10-12 AUG 19 
วันแมแหงชาติ  9,555.- 3,500.- 
16-18 AUG 19 7,999.- 3,500.- 
23-25 AUG 19 7,999.- 3,500.- 
30 AUG – 1 
SEP 6,999.- 3,500.- 

SEP 19 
ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน จอยแลนด พักเด่ียวเพ่ิม 



 

 

พักหองคู หักคาต๋ัวคืน 
MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

6-8 SEP 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

13-15 SEP 19 7,999.- 3,500.- 
20-22 SEP 19 7,999.- 3,500.- 

27-29 SEP 19 6,999.- 3,500.- 

OCT 19 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัวคืน พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

4-6 OCT 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 
5-7 OCT 19 7,999.- 3,500.- 
12-14 OCT 19 
วันคลายวัน
สวรรคต ร.9 

9,999.- 3,500.- 

18-20 OCT 19 7,999.- 3,500.- 
25-27 OCT 19 7,999.- 3,500.-  
26-28 OCT 19 7,999.- 3,500.-  

NOV 19 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัวคืน พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

1-3 NOV 19 6,999.- 3,500.- 
3,500.- 8-10 NOV 19 7,999.- 3,500.- 

15-17 NOV 19 7,999.- 3,500.- 
22-24 NOV 19 7,999.- 3,500.- 
29 NOV – 1 
DEC 7,999.- 3,500.-  

DEC 19 
ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน จอยแลนด พักเด่ียวเพ่ิม 



 

 

พักหองคู หักคาต๋ัวคืน 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

5-7 DEC 19 
วันพอแหงชาติ 8,999.- 3,500.- 

3,500.- 8-10 DEC 19 
วันรัฐธรรมนูญ 8,999.- 3,500.- 
13-15 DEC 19 8,999.- 3,500.- 
14-16 DEC 19 8,999.- 3,500.- 
21-23 DEC 19 8,999.- 3,500.-  
28-30 DEC 19 
วันหยุดปใหม 9,999.- 3,500.-  
29-31 DEC 19 
วันหยุดปใหม 9,999.- 3,500.-  
30 DEC – 1 
JAN 
วันหยุดปใหม 

10,999.- 3,500.-  

31 DEC – 2 
JAN 
วันหยุดปใหม 

10,500.- 3,500.- 

 
 
 
 
 

JAN 20 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาต๋ัวคืน พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 
// 
MH780 
1805-
1910 

1-3 JAN 2020 
วันหยุดปใหม 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

 



 

 

- แจงขอมูลสําคัญ - 
1. ***ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก*** 
2. ทารกอายุต่ํากวา 2 ป  ราคา 3,500 บาท 
3. เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่

จองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

4. *** ซีรีย MH น้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวในทุกกรณี 
*** 

 
5. *** พีเรียดราคาโปรโมช่ัน 6,999.- ไมสามารถตัดกรุปได *** หากตัดกรุปตองชําระเปน

ราคา 7,999 
 
 
อัตราน้ีรวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน 
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.  



 

 

 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน  
โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ท่ีระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 
หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ



 

 

ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธ์ิการใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

 
 


