
 

 

รหัสทัวร SUP1901015 
ทัวรมาเลเซีย Hilight of Malaysia 4 วัน 3 คืน (SL) 
เท่ียวไฮไลทมาเลเซีย   หาดใหญ   ปนัง 

เก็นต้ิงไฮแลนด   กัวลาลัมเปอร   คาเมรอนไฮแลนด 

พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* 

ปนัง 1 คืน /คาเมรอนไฮแลนด 1 คืน /  เก็นต้ิงไฮแลนด 1 คืน 

 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ – ปนัง (-/L/D) 
04.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ช้ัน 3 เคานเตอรท่ี 11-12 สายการ

บิน Lion Air โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระ 

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

SL702 
08.35 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ 
 จากน้ันนําทุกทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา 

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

ราม” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมรูปแบบพมาที่อยูตรงขามกัน ชมเมืองจอรจทาวน หอ
นาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกคร้ังที่ 1 City Hall, Town Hall ซ่ึง
ไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงท่ีไมเหมือนใครยาน
จอรจทาวน “สตรีท อารต” ที่เลาเร่ืองยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิตชีวาและลงตัว 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 นําทานเขาสูที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 

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

นําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหมื่นพระ ไหวเจาแมกวนอิมที่ 
วดัเขาเตา ชมเจดียหม่ืนพระ ซ่ึงเปนวัดที่มีสถาปตยกรรมของ สาม 
ประเทศ รวมไวดวยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพมา และเปนวัดจีนท่ี
ใหญที่สุดในปนัง (ทานใดตองการข้ึนกระเชาเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม 
สามารถซ้ือต๋ัวไดทานละ 6-16 RM)  หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู 



 

 

ปนังฮิลล (Penang Hill) หรืออีกช่ือคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ต้ังอยู
บนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดับน้ี จึงทํา
ใหอากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดช่ืน และ ดวยความท่ีอยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพา
โนรามาไดอยางเลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมือง
ใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตวป�านารักๆ หลากหลายชนิดอีกดวย สามารถข้ึนชม
บรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงามระหวางทางไดดวย 
(ราคารวมคาบัตรแบบ NORMAL LANE) 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตาก

อากาศที่ข้ึนช่ือท่ีสุดแหงหน่ึงของมาเลเซีย ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับ
ธรรมชาติอันสลับซับซอนซ่ึงมีความงดงาม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต 
บนเขาแหงน้ีแบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สามช้ัน) ช้ันแรกคือ Ring Let ช้ันที่
สองคือ Tanahrata ช้ันท่ีสามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีรานคาและ
โรงแรม แมแตธนาคารตางประเทศก็ยังเปดใหบริการบนเขาแหงน้ี นําทานไตระดับ
ภูเขาซ่ึงเปนเสนทางที่คดเค้ียวจากเขาลูกหน่ึงไปสูเขาอีกลูกหน่ึง ผานชมทิวทัศนไร
ชาท่ีปลูกเรียงรายตามไหลเขา  

เย็น  นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น STEAMBOAT 
นําทานเขาสูที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 

วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด – เก็นต้ิงไฮแลนด (B/L/D)     
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  

นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหลผานช้ันหินแกรนิต โดยช้ันสุดทาย
ที่ไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่
ระลึก ผักและผลไมพ้ืนเมืองใหไดล้ิมลอง พรอมเลือกซ้ือหาผลิตภัณฑจาก
ใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาที่มีช่ือเสียงของประเทศ

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. ซึ่งยาวท่ีสุดใน
เอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอันหนาวเย็น (โปรด
นําเส้ือหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา 
Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 
กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง 
ไดเร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการ
สรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่ง
ปจจุบันไดเปล่ียนช่ือเปน Theme Park Hotel  
 

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

***โรงแรม 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 และยังมีบอนคาสิโน
ระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญทาน
สนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  

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

วันที่ส่ี  วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา - กรุงเทพ   (B/L/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก  

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมี
อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลา
สายหมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโกตงจายา 
และโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทานไดพัก
เปล่ียนอิริยาบถท่ีบริเวณรานคาสินคาพ้ืนเมือง เพ่ือเลือกซ้ือหา

ของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนช่ือ
ของเมืองอิโปห ที่มีรสหอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะนมัสการ พระ
ขันธกุมาร ท่ี วัดถ้ําบาตู เปนศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนาปาก
ทางข้ึนบันไดไปยังถ้ํา ขางบนมีรูปปم�นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร 
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย 
กรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเปนเมืองที่ต้ังข้ึนท่ีบริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน นําทานแวะ
ถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปโตรนัส ซึ่งเปนอาคาร
แฝดท่ีสูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยทีสุ่ดในมาเลเซีย แวะถายรูป
กับ อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกคร้ังที่ 1 
และ 2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันนําทานชม พระราชวังอิส



 

 

ตันนา ไนการา ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคาร
สุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบันเปนสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ 
เมอรเดกาสแควร ซ่ึงเปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจาก
ประเทศในเครืองจักรภพ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู นครปุตราจายา นครแหงอนาคต อันเปนที่ต้ัง

ของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝน
ในนิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศ
มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา 
มัสยิดแหงเมืองซ่ึงสรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริมทะเลสาบปุตรา และชม
ความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยท่ีสุดแหงหน่ึงซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศร
พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
15.55 น. นําทานลัดฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินท่ี OD522                
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง 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 
AUG-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0700-
0835 
OD522  
1555-1710 

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 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0700-
0835 
OD522  
1555-1710 

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

OCT-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0700-
0835 
OD522  
1555-1710 

3-6 OCT 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
11-14 OCT 
2019 
วันคลายวัน
สวรรคต 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.- 



 

 

NOV-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  
1600-
1710 

21-24 NOV 
2019 8,999 -2,500.- 3,900.- 

DEC-19 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  
1600-
1710 

05-08 DEC 
2019 
วันพอแหงชาติ 

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

28-31 DEC 
2019 
วันหยุดปใหม 

10,999 -2,500.- 3,900.- 

29 DEC-01 
JAN 2020 
วันหยุดปใหม 

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

30 DEC-02 
JAN 2020 
วันหยุดปใหม 

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

JAN-20 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  

16-19 JAN 
2020 8,999 -2,500.- 3,900.- 



 

 

1600-
1710 
FEB-20 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  
1600-
1710 

07-10 FEB 
2020 
วันมาฆบูชา 

8,999 -2,500.- 3,900.- 

MAR-20 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  
1600-
1710 

12-15 MAR 
2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 
19-22 MAR 
2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 
26-29 MAR 
2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

APR-20 
Flight วันเดินทาง ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาต๋ัว พักเด่ียว 

SL702    
0745-
0915 
OD522  
1600-
1710 

03-06 APR 
2020 
วันหยุดจักรี 

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

11-14 APR 
2020 
วันหยุดสงกรานต 

10,999 -2,500.- 3,900.- 

12-15 APR 
2020 11,999 -2,500.- 3,900.- 



 

 

 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป(พักกับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุต่ํากวา 2 ป                                         ราคา 2,000 บาท 
เง่ือนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่จองทัวร / สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 
อัตราน้ีรวม   

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

 คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ตางประเทศ 20 กก. (หากตองการ

เพ่ิม 5 กก. ชําระเพ่ิม 250 บาท/เที่ยวบิน) 
 คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดข้ึนระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   

 โปรดเตรียมทิปไกด+คนขับ 1500 บาท/ทาน 
   ชําระที่สนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 

วันหยุดสงกรานต 

13-16 APR 
2020 
วันหยุดสงกรานต 

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



 

 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเคร่ืองด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางที่น้ําหนักเกินท่ีกําหนดไว 
 คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงให
ทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปล่ียนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปล่ียนไปบิน Low Cost 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เง่ือนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือ
กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ
และ ไมอาจขอคืนเงินได) 

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

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ท้ังส้ิน ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 



 

 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
9. 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 15 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 

 
 


