รหัสทัวร SUP2000116
ทัวรมาเลเซีย THE FLASH 3 วัน 2 คืน (MH)
สัมผัสเมืองแหงธรรมชาติ คาเมรอนไฮแลนด
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมรอน 1 คืน
ชมเมืองใหม ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
สัมผัสเสนหเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร
ถายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดกา
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา
อิสระเลนคาสิโน ที่ เก็นติง้ ไฮแลนด

โปรดดูราคาและไฟลทบินทีต
่ ารางขายทายรายการเทานั้น!!

วันแรก

03.30 น.

06:00 น.
09.10 น.

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา –
คาเมรอนไฮแลนด

(-/L/D)

คณะพรอมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4
สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย

ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA

AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797 ** มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ ***

ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธก
ี ารตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย

จากนั้น

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตรา

จายา..นครแหงอนาคต อันเปนทีต
่ งั้ ของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยาย
อาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวง

แหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรง
จําที่จัตรุ ัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา

มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหงเมือง
ซึ่งสรางจากหินออนสีกห
ุ ลาบ ตัง้ อยูร ิมทะเลสาบปุ

ตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิง่ ใหญ

และสถานที่ทาํ งานของนายกรัฐมนตรี ตัง้ อยูเมืองปุตราจายา ผสมผสาน

ทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สด
ุ ในโลก สามารถบรรจุคนได
ถึง 15,000 คน ใชเปนสถานที่ที่สม
ั มนา การประชุมตางๆ และชมความ
งามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สด
ุ แหงหนึ่ง ซึง่ มีรูปรางประหนึง่
เที่ยง

ลูกศร พุง ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่
พักผอนตากอากาศทีข่ ึ้นชื่อที่สุดแหงหนึง่ ของมาเลเซียระหวางทางใหทานได
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม

อยูสูงกวา

ระดับนํ้าทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงนี้แบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สาม

ชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นทีส
่ องคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring

Chang ทุกระดับจะมีรา นคาและโรงแรม แมแตธนาคารตางประเทศก็ยงั
เปดใหบริการบนเขาแหงนี้

นําทานไตระดับภูเขาซึง่ เปนเสนทางทีค
่ ดเคี้ยว

จากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอีกลูกหนึง่
เย็น

วันทีส
่ อง
เชา

ไหลเขา

ผานชมทิวทัศนไรชาที่ปลูกเรียงรายตาม

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตลมาเลเซีย
นําทานเขาสูท
 ี่พก
ั Heritage Hotel หรือเทียบเทา 3.5*

คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้งไฮแลนด (B/L/-)
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก

นําทานเขาชม นํ้าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดทาย
ที่ไหลลงสูสระนํ้ามีค วามสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมี รานขายของที่

ระลึก ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้มลอง พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑจาก

ใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เป นแหลง ผลิตชาที่ มี ชื่อ เสี ยงของประเทศ
มาเลเซีย อาทิ ชายี่หอ BOH หรือ Best of Highlands

นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม
ฟารมผึ้ง สัมผั สกับ ความงดงามของดอกไมห ลากสี และซื้อหาผลิตภั ณฑ

จากนํ้ า ผึ้ ง ปลอดสารพิ ษ ในฟาร ม แล ว นํ า ชม ตลาดเช า แวะซื้ อ ของ
พื้นเมืองผลไม สดๆ และสินคาทองถิ่น อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด
เดินทางสูเก็นติ้ง
เที่ยง
บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ
หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็ก
ขนาดไมเกิน 22x14x9 นิว้ ไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นติง้ 1 คืน)
นําทานนั่ง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขา
เก็ นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุด
ในเอเชี ย จะได สั ม ผั ส ปุ ย เมฆหมอกอั น
หนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น
(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
เก็ นติ้ งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ
สถานค าสิ โ นระดั บ ชาติ บนยอด เขา

Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยู

สู ง กว า ระดั บ นํ้ า ทะเลถึ ง 6,000 ฟ ต หรื อ 1,800 เมตร ห า งจากนคร

กัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดย
ราชาคาสิโน ลิมโกะหต ง ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใช

เวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรม

แห ง แรก คื อ Highlands Hotel ซึ่ ง ป จ จุ บั น ได เปลี่ ย นชื่ อ เป น Theme
Park Hotel

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย ***
จากนั้นนําทานเขาสูทพ
ี่ ัก

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

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

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

ให ท า นได ถ ายรูป ภาพเก็ บ ไวเป นที่ ระลึก กั บ สถานที่ ต า ง ๆ และยัง มี บ อ น
คาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญ
ทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน

รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน

ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ป หามเขา
ในคาสิโน)

***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กาํ ลังทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX
WORLD ***
วันทีส
่ าม
เชา

วัดชินสวี - วัดถํ้าบาตู – กัวลาลัมเปอร – ชอปปﻤง MITSUI OUTLET กรุงเทพ (B/L/-)

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิ ส ระในยามเช า ให ท า นได สั ม ผั ส อากาศเย็ น
สบายบนยอดเขา ที่ มี อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ตลอดป

16-24 องศาเซลเซียส จนได เวลาอํ า ลาสาย
หมอก นั่ ง กระเช า ไฟฟ า กลั บ สู ส ถานี ก ระเช า

ไฟฟ าโกตงจายา และนําท านเดินทางไปสู วั ด

ชิน สวี สักการะรูปปﻤนของพระอาจารยชิน สวี ซึ่งเปนเทพเจาทื่ชาวบานใน
มณฑลฟู เจี้ ย นให ค วามเคารพนั บ ถื อ นอกจากนั้ น นั ก ท อ งเที่ ย วทั้ ง ชาว

มาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระที่วัดแหงนี้อยูเสมอ
ทั้งนี้วัดชิน สวีตั้งอยูในปาหินที่มีระดับความสูงเหนือนํ้าทะเลถึง 4,600 ฟุต

ภายในวั ด ประกอบไปด ว ยเจดี ย แ บบจี น พระพุ ท ธรู ป หิ น ขนาดใหญ รู ป
แกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ รานอาหารเจ รวม

ไปถึงรูปปﻤนตางๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลังจากนั้นโดยสารรถ

สู นครกัว ลาลัม เปอร ระหว า งทางให ท า นได พั ก เปลี่ยนอิ ริยาบถที่ บ ริ เวณ
ร า น ค าสิ นค าพื้ นเมื อง เพื่ อ เลื อ ก ซื้ อ ห าของฝ าก พื้ น เมื อง อาทิ ผ ง

ปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห ที่มีรส
หอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะถายรูปและนมัสการ พระขันธ
กุมาร ที่ วัดถํ้าบาตู เปนศาสนสถานที่ศั กดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮิ นดู ดานหนา

ปากทางขึ้ นบั นไดไปยังถํ้ า ข างบนมี รูป ป ﻤนของพระขั นธกุ ม ารสูงถึ ง 42.7
เมตร

 จากนั้นใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่ง
เปนเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แมนํ้า 2 สายตัดกัน

 นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกป

โตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั้นนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย

 นํา ท า นชม พระราชวั ง อิส ตั น น า ไนการ า ที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบัน

เปนสถานที่ ของทางราชการ ตั้ งอยูต รงขา มกับ เมอร เดกาสแควร ซึ่ง

เป นจัตุ รั สที่ รํา ลึก ถึ งวั น ที่ ม าเลเซี ยได ฉ ลองเอกราชพ นจากประเทศใน

เที่ยง
บาย

เครืองจักรภพ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

* นํ า คณะแวะเลื อ กซื้ อ ช็ อ กโกแลต OTOP ในโรงงานที่ ใ หญ ที่ สุ ด ใน
มาเลเซีย

 อิสระใหทานไดช็อปปﻤงที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคา
......... น.
18.05 น.
19.10 น.

มากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด (หากมีเวลาเหลือ)

ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย
นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบิน
่ งดื่มบริการ ***
ที่ MH780 ** มีอาหารและเครือ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอมความประทับใจ
***************
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ”

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษท
ั ฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนาํ้ มันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเ ดินทาง 10 ทานไมมีหวั หนาทัวร***
// ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหวั หนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพื่อ
ประโยชนของลูกคา
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน
นับจากวันเดินทาง***
อัตราคาบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)
JAN 20
ไฟลท

วันเดินทาง
1-3 JAN 2020
วันหยุดปใหม

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

3-5 JAN 2020
10-12 JAN 2020
17-19 JAN 2020

24-26 JAN 2020
วันตรุษจีน
31 JAN-2 FEB
2020

ราคา/ทาน
พักหองคู

จอยแลนด
หักคาตั๋วคืน

พักเดี่ยวเพิ่ม

8,999.-

3,500.-

3,500.-

7,999.6,999.6,999.7,999.-

3,500.-

3,500.-

3,500.3,500.-

3,500.3,500.-

8,999.-

3,500.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-

9,555.-

3,500.-

3,500.-

7,999.6,999.7,999.-

3,500.3,500.3,500.-

3,500.3,500.3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-

FEB 20
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

7-9 FEB 2020
8-10 FEB 2020
วันมาฆบูชา
14-16 FEB 2020
15-17 FEB 2020
21-23 FEB 2020
28 FEB-1 MAR
2020

MAR 20

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

3,500.-

8,999.-

3,500.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

3,500.-

9,555.-

3,500.-

3,500.-

7,999.7,999.6,999.-

3,500.3,500.3,500.-

3,500.3,500.3,500.-

8,999.-

3,500.-

3,500.-

8-10 MAY 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

22-24 MAY 2020
29-31 MAY 2020

7,999.7,999.-

3,500.3,500.-

3,500.3,500.-

6-8 MAR 2020
13-15 MAR 2020
14-16 MAR 2020
20-22 MAR 2020
21-23 MAR 2020
27-29 MAR 2020
28-30 MAR 2020

7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.7,999.APR 20

3-5 APR 2020

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

4-6 APR 2020
วันหยุดจักรี
10-12 APR 2020
11-13 APR 2020
วันสงกรานต

12-14 APR 2020
วันสงกรานต

13-15 APR 2020
วันสงกรานต
17-19 APR 2020
24-26 APR 2020
25-27 APR 2020

MAY 20
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

1-3 MAY 2020
วันแรงงาน

9-11 MAY 2020
15-17 MAY 2020

7,999.6,999.-

3,500.3,500.-

3,500.3,500.-

JUN 20
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

5-7 JUN 2020

7,999.-

3,500.-

3,500.-

19-21 JUN 2020

6,999.-

3,500.-

3,500.-

12-14 JUN 2020
26-28 JUN 2020

7,999.7,999.-

3,500.3,500.-

3,500.3,500.-

- แจงขอมูลสําคัญ -

1.
2.

***ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก***

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป ราคา 3,500 บาท

3.

เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่

4.

*** ซีรีย MH นี้เปนราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินทีช่ ําระมาแลวในทุกกรณี

จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน

***

พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.- ไมสามารถตัดกรุปเหมาได
*** หากตัดกรุปตองชําระเปนราคา 7,999
หากทานสนใจตัดกรุปหรือทํากรุปเหมา กรุณาติดตอผาน AGENCY
อัตรานีร้ วม

คาตัว๋ เครือ
่ งบิน และภาษีนาํ้ มัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดืม
่ ทีร่ ะบุไวในรายการ
คาทีพ
่ ัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
คานํา้ หนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัตรเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบต
ั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก
 ับเงื่อนไขของกรรมธรรม
เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ มรวม

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)
คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถอ
ื พาสปอรตตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดืม
่ ที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางทีน
่ ํ้าหนักเกิน 20 กก.

คาใชจา ยอื่นๆ ทีม
่ ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิม
่ 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จาย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน
โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง**
เอกสารที่ใชในการเดินทาง

หนังสือเดินทางที่มวี ันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

เงื่อนไขการยกเลิก
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ ะบุบนหนาตัว๋ เทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้ สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางสวนใหกับทาน
2. กรณีทก
ี่ องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก
่ รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษท
ั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด
ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจา ยใหตวั แทนตางประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ
เกิดอุบต
ั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
5. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการทัวรนี้เปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทุกกรณี
บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีทม
ี่ ีผูรว มคณะไมถงึ 10 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวา จะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษท
ั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขตางๆ
บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั ิ
และอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม
่ เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ

