
 

 

รหสัทวัร  SUP2000116 
ทัวรมาเลเซีย THE FLASH 3 วัน 2 คืน (MH) 
สัมผัสเมอืงแหงธรรมชาต ิคาเมรอนไฮแลนด  
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 
นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมรอน 1 คืน 
ชมเมืองใหม ปุตราจายา และมัสยดิสีชมพ ู
สัมผัสเสนหเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร  
ถายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดกา  
สมัผัสบรรยากาศเมอืงบนยอดเขา  
อิสระเลนคาสิโน ที ่เก็นต้ิงไฮแลนด 
 

 
 
 
 
 



 

 

โปรดดรูาคาและไฟลทบินทีต่ารางขายทายรายการเทาน้ัน!! 

  ไมรวมคาทปิไกด + คาทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
  (ไมรวมคาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจในการบริการ) 

วันแรก สนามบนิสววุรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร – ปตุราจายา –  
                  คาเมรอนไฮแลนด   (-/L/D) 
 
03.30 น.         คณะพรอมกันทีส่นามบนิสุวรรณภูมิ ช้ัน 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4 

สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

06:00 น. เหินฟ�าสูกรุงกวัลาลมัเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 
AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797  ** มีอาหารและเครื่องดื่มบรกิาร *** 

09.10 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธกีารตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย  

 จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ปตุราจายา (putrajaya city) ปุตรา
จายา..นครแหงอนาคต อันเปนทีต้ั่งของหนวยงานราชการ รวมถงึทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยาย
อาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวง
แหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทกึภาพความทรง
จําที่จัตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลงัเปนมัสยิดปุตรา 
มัสยิดสชีมพู (putra mosque) มัสยดิแหงเมือง
ซึ่งสรางจากหินออนสีกหุลาบ ตัง้อยูริมทะเลสาบปุ
ตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยดิอันงดงามยิง่ใหญ
และสถานที่ทาํงานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สดุในโลก สามารถบรรจคุนได
ถึง 15,000 คน ใชเปนสถานที่ที่สมัมนา การประชุมตางๆ และชมความ
งามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุแหงหน่ึง ซึง่มีรูปรางประหน่ึง
ลูกศร พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  



 

 

บาย นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่
พักผอนตากอากาศทีข่ึ้นช่ือที่สุดแหงหน่ึงของมาเลเซียระหวางทางใหทานได
เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซ่ึงมคีวามงดงาม อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต บนเขาแหงน้ีแบงเปนชุมชนเมอืงสามระดับ (สาม
ช้ัน) ช้ันแรกคือ Ring Let ช้ันทีส่องคือ Tanahrata ช้ันที่สามคอื Bring 
Chang ทกุระดบัจะมีรานคาและโรงแรม แมแตธนาคารตางประเทศก็ยงั
เปดใหบริการบนเขาแหงน้ี นําทานไตระดบัภูเขาซึง่เปนเสนทางทีค่ดเคี้ยว
จากเขาลูกหน่ึงไปสูเขาอีกลกูหน่ึง ผานชมทวิทศันไรชาที่ปลกูเรียงรายตาม
ไหลเขา 

เย็น   นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตลมาเลเซีย 
นําทานเขาสูที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 
 

วันทีส่อง คาเมรอนไฮแลนด – เกน็ติ้งไฮแลนด (B/L/-)     
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 
นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานช้ันหินแกรนิต โดยช้ันสุดทาย
ที่ไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่
ระลึก ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้มลอง พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑจาก
ใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาที่มีช่ือเสียงของประเทศ
มาเลเซีย อาทิ ชายี่หอ BOH หรือ Best of Highlands   
นําทานช่ืนชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม 
ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ
จากน้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟารม แลวนําชม ตลาดเชา แวะซื้อของ
พ้ืนเมืองผลไม สดๆ และสินคาทองถิ่น อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด 
เดินทางสูเก็นต้ิง 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย     จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland  



 

 

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

หามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะน้ันทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�าใบเลก็
ขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพื่อเตรยีมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเกน็ติง้ 1 คืน) 
 

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ขึ้นสูยอดเขา
เก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุด
ในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น 
(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นต้ิงไฮแลนด สถานตากอากาศ และ 
สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา 
Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยู
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 1,800 เมตร หางจากนคร
กัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดย
ราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตัดถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใช
เวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยในป 2514 ไดเปดโรงแรม
แหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือเปน Theme 
Park Hotel  
 
*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย *** 

 
จากน้ันนําทานเขาสูทีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 
***โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม 
พักเดี่ยวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 
หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA 
LUMPUR แทน 



 

 

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

***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกาํลงัทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH CENTURY FOX  
WORLD *** 
 
วันทีส่าม    วัดชินสวี - วัดถํ้าบาตู – กวัลาลัมเปอร – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET -

กรุงเทพ   (B/L/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็น
สบายบนยอดเขา ที่มี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 
16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสาย
หมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชา
ไฟฟ�าโกตงจายา และนําทานเดินทางไปสู วัด
ชิน สวี สักการะรูปปم�นของพระอาจารยชิน สวี ซึ่งเปนเทพเจาทื่ชาวบานใน
มณฑลฟูเจี้ยนใหความเคารพนับถือ นอกจากน้ันนักทองเที่ยวทั้งชาว
มาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระที่วัดแหงน้ีอยูเสมอ 
ทั้งน้ีวัดชิน สวีต้ังอยูในป�าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต 
ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ รูป
แกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ รานอาหารเจ รวม
ไปถึงรูปปم�นตางๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลังจากน้ันโดยสารรถ
สู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทานไดพักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ
รานคาสินค าพื้ นเมื อง เพื่ อ เลือกซื้อหาของฝากพื้ น เมื อง อาทิ  ผง



 

 

ปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นช่ือของเมืองอิโปห ที่มีรส
หอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะถายรูปและนมัสการ พระขันธ
กุมาร ที่ วัดถํ้าบาตู เปนศาสนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนา
ปากทางขึ้นบันไดไปยังถํ้า ขางบนมีรูปปم�นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 
เมตร  
 จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่ง

เปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน  
 นําทานแวะถายรูปกบัสัญลักษณของตกึระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกป

โตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย  

 นําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบัน
เปนสถานที่ของทางราชการ ต้ังอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่ง
เปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เครืองจักรภพ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย *   นําคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญที่สุดใน

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

ที่ MH780 ** มีอาหารและเครือ่งดื่มบรกิาร ***          
19.10  น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ พรอมความประทบัใจ 

*************** 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบรกิารดวยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบนิ 

กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทวัร***  
// ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทวัร) 



 

 

 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพ่ือ
ประโยชนของลูกคา 

 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน  

นับจากวนัเดินทาง*** 
 

อัตราคาบริการ 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

  ไมรวมคาทปิไกด + คาทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
  (ไมรวมคาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจในการบริการ) 

 
JAN 20 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋วคืน พักเดี่ยวเพ่ิม 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

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

3-5 JAN 2020 7,999.- 
6,999.- 3,500.- 3,500.- 

10-12 JAN 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 
17-19 JAN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
24-26 JAN 2020 

วันตรุษจีน 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

31 JAN-2 FEB 
2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

FEB 20 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

7-9 FEB 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
8-10 FEB 2020 

วันมาฆบูชา 9,555.- 3,500.- 3,500.- 
14-16 FEB 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
15-17 FEB 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 
21-23 FEB 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
28 FEB-1 MAR 

2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

MAR 20 



 

 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

6-8 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
13-15 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
14-16 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
20-22 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
21-23 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
27-29 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
28-30 MAR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

APR 20 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
4-6 APR 2020 

วันหยุดจักรี 9,999.- 3,500.- 3,500.- 
10-12 APR 2020 8,999.- 3,500.- 3,500.- 
11-13 APR 2020 

วันสงกรานต 9,999.- 3,500.- 3,500.- 

12-14 APR 2020 
วันสงกรานต 9,999.- 3,500.- 3,500.- 

13-15 APR 2020 
วันสงกรานต 9,555.- 3,500.- 3,500.- 

17-19 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
24-26 APR 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
25-27 APR 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

MAY 20 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 MAY 2020 
วันแรงงาน 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

8-10 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
9-11 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
15-17 MAY 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 
22-24 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
29-31 MAY 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

JUN 20 
MH797 

0555-0905 
// 

MH780 
1805-1910 

5-7 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
12-14 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 
19-21 JUN 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 
26-28 JUN 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

 
 



 

 

- แจงขอมูลสาํคญั - 
1. ***ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก*** 
2. ทารกอายต่ํุากวา 2 ป  ราคา 3,500 บาท 
3. เงื่อนไขการจอง มัดจาํทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่

จองทวัร / สวนที่เหลอืจายกอนเดินทาง 15 วนั 
 

4. *** ซีรีย MH น้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากยกเลกิไมสามารถคืนเงินทีชํ่าระมาแลวในทกุกรณี 
*** 

 
พีเรียดราคาโปรโมช่ัน   6,999.- ไมสามารถตดักรุปเหมาได  

*** หากตดักรุปตองชําระเปนราคา 7,999 
 

หากทานสนใจตดักรุปหรือทํากรุปเหมา กรณุาตดิตอผาน AGENCY 

อัตราน้ีรวม   
  คาต๋ัวเคร่ืองบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กวัลาลมัเปอร - กรุงเทพฯ (ต๋ัวกรุป)  
  คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ทีร่ะบุไวในรายการ  
  คาทีพ่ัก 3 คืนพกัหองละ 2 ทานตามรายการ  
  คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
  คาบัตรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
  คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวนัเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตราน้ีไมรวม   

  ไมรวมคาทปิไกด + คาทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
(ไมรวมคาทปิหัวหนาทวัรตามความพงึพอใจในการบริการ) 

  คาทาํหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเคร่ืองดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางทีน้ํ่าหนักเกิน 20 กก.  



 

 

  คาใชจายอ่ืนๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน  

โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 
เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   

  หนังสือเดินทางที่มวีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

  ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากต๋ัวเคร่ืองบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จงึไมสามารถยกเลิก 

หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษทัระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 
 
5. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
 
 



 

 

หมายเหต ุ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี เมื่อเกิดเหตุ

จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนาทวัรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทวัรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 10 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตางๆ 

  บริษัทฯไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏวิติั
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิม่เติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตตุางๆ 

 
 


