
 

 

รหัสทัวร ITV2000639 

ทัวรมาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กวัลาลมัปอร ปุตราจายา  
3 วัน 2 คืน (MH) 
เก็นติ้งไฮแลนด - วดัถํา้บาตู - คาเมรอนไฮแลนด    ตลาดพืชผักผลไมเมืองหนาว - สวนผึ้ง - 
นํ้าตกอีกกานดา - จัตรุสัเมอรเดกา - พระราชวังอิสตานาไนการา  -  ตึกแฝด – ปุตราจายา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอรไลน(MH) บนิตรงลงกัวลาลัมเปอร 

 
กําหนดการเดินทาง 

 

วันเดินทาง 
ราคา
ผูใหญ 

ราคาเด็ก
2-6ป ไม
เสริมเตียง 

พัก
เดี่ยว
เพิ่ม 

ที่นั่ง 

13-15 มีนาคม 63 9,888 

ไมมีราคา
เด็ก 
INF 

5,000฿ 
 

3,500 25 

27-29 มีนาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 เมษายน 63 11,888 3,500 25 

11-13 เมษายน 63 12,888 3,500 25 

29-31 พฤษภาคม 63 8,888 3,500 25 

15-17 พฤษภาคม 63 9,888 3,500 25 

20-22 มิถุนายน 63 7,888 3,500 25 

3-5 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

24-26 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

 

 
08.00 น. พรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 โซน M  

เคานเตอรสายการบิน MALAYSIA AIRLINES  เจาหนาท่ีบริษัทฯตอนรับทาน 
เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร 

11.05 น.  ออกเดินทางสูกัวลาลัมเปอร  โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เที่ยวบิน
ที่ MH785  

14.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร  

วันแรก       ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามบินกัวลาลัมเปอร - เก็นติ้งไฮแลนด                 
,เย็น 



 

 

                นําทานผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง(เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศ
ไทย 1ชั่วโมง) 

                จากนั้นนาํทานเดินทางสูเก็นติ้ง นําทานสนุกตื่นเตน
โดยนั่งกระเชาลอยฟ�าทีร่วดเร็วและปลอดภัยที่สุด
แหงหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 
3.4 กม. สู ยอดเขา“เก็นติ้ง ไฮแลนด” นครที่ไม
เคยหลับใหล บนยอดเขาสูงกวา
ระดับนํ้าทะเล 6,000ฟต มีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกตลอดทั้งป  พื้นท่ีดานบน
ไมไดมีแคความสวยงามของธรรมชาติ และววิที่สวยเทานั้น แตยังเต็มไปดวยความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ รวมไปถงึกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย   ที่เฟสทเวิลด 
พลาซา” ประเทศมาเลเซีย คุณจะไดพบกบั ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลคที่
เฟสทเวิลดพลาซา บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด  
รีสอรท" คือ นครแหงความบนัเทิง ซึง่พรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร รานกาแฟ   
เครื่องเลนและอีกนานาบรกิาร ตื่นตากบัรปูปم�นขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและ
ออสการเสมือนกับคุณไดไปเยือน ณ สถานทีน่ั้นจริง ๆ   อิสระทองเที่ยวที่ "เฟสท 
เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผน
โบราณ,สวนสนุก Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme 
Park  (ไมรวมคาบตัรสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมสการเส่ียงโชค นานา
ชนิด อาทิ บัคคารา,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นบัพันตูฯลฯ บริการตลอด 24ช.
ม.(กรณเีขาคาสิโนสุภาพบุรษุและสุภาพสตร ีแตงตัวสุภาพ เส้ือคอปก, สวมรองเทา
หุมสน และไมนุงขาสัน้ )   

                :บนเก็นติง้ไฮแลนด อุณหภูมิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเส้ือแจ็คเกตกันหนาว
ไปดวย: 

คํ่า   บริการ อาหารคํ่าที่หองอาหารโรงแรม 
                นําทานสู Resort World Genting 

ที่พัก             FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: 
 
(ขอสงวนสิทธิกรณีโรงแรมบนเก็นติ้งเต็มหรือมีงาน Event โดยมาพักที่กัวลาลัมเปอรแทน) 



 

 

                (ทีพ่ักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ทานจะมีแค 2 เตียงตอหอง หาก
ไมสะดวกพัก 3ทาน สามารถซื้อหองพักเด่ียวเฉพาะบนเกน็ติ้งได คาพักเดี่ยวบน
เก็นติ้ง ชําระเพิ่มทานละ 1,500 บาท) 

                     (นั่งกระเชาขึ้นบนเก็นติง้ หามนาํกระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานตอง
เตรียมกระเป�าใบเล็กขนาดไมเกิน 15 นิว้ไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตัวที่จะนําไปใช
บนเก็นติ้ง 1คืนโปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5RM /ใบ ) 

 

 

เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม  
หลังอาหารนําทานเดินทางลงจาก เก็นติ้งโดย
กระเชา จากนั้นขึ้นรถปรับอากาศเดนิทางไปชม วัด
ถํ้าบาตู Batu Cave (ถายรูปบริเวณดานหนา) ชม
วัดฮินดูขนาดใหญ ศาสนาสถานสําคัญของชาว
อินเดีย ที่นบัถือศาสนาฮินดูในประเทศมาเลเซีย ถํ้า

นี้เปนถํ้าหินปูน และเชือ่วามีมาตั้งแต 400 ลานปที่
แลว ตามความเชื่อของชาวฮินด ูจุดสูงที่สุดจะใกล
กับสวรรค ดังนั้นจึงสรางวัดอีกแหงที่อยูดานบนของ
ถํ้า และการจะขึ้นไปถึงไดเราตองไตบนัไดกนัถงึ 
272 ขั้น สิ่งที่นาสนใจท่ีสุดของถํ้าบาตูก็คือ รปูปم�น
เทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญที่ตั้งอยูใกลกบัปาก
ถํ้า  
จากนั้นนําทานซื้อ ของฝากพื้นเมืองของมาเลซียและ รานดิวตี้ฟร ีที่มีสินคาราคา
พิเศษ เชนนาฬิกา กระเป�า และอ่ืนๆใหทานไดซื้อเปนของฝาก  

 

 

วันที่สอง     เก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร  - วัดถ้ําบาตู - คาเมรอนไฮแลนด                        
เชา,เที่ยง,เย็น  



 

 

เที่ยง   บริการอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร 
บาย        หลังอาหารนําทานเดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด สวิตแลนดมาเลเซียสถานที่พักผอน

ตากอากาศที่ขึ้นชื่อท่ีสุดแหงหนึ่งของประเทศมาเลเซียตามเสนทางท่ีคดเคี๊ยวตามไหล
เขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองขางทาง(ระยะทาง 250กม)  

                ชมความสวยงามของ ไรชาคาเมรอน ที่ปลกูทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงามมาก 
ถายรูปกับคนที่รูใจ โดยคาเมรอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศ
มาเลเซีย พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑจากใบชา ซื้อเปนของฝากกับคนทางบาน 

เย็น ถึงคาเมรอนนําทาน  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร เมนพูิเศษอาหาร
พื้นเมอืง (สตีมโบต:สกุี้สไตลมาเลเซีย)   

                จากนั้นนาํทานเขาสูท่ีพักโรงแรม   Heritage  Hotel  หรือ ระดับใกลเคียงกัน  
                จัดเกบ็สมัภาระพักผอนตามอัธยาศัยทามกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิประมาณ

20-24องศา(กรุณาเตรียมเส้ือกันหนาวดวยนะคะ)  
 

วันที่สาม    คาเมรอน - ตลาดพืชผักผลไมเมืองหนาว - สวนผึง้ - นํ้าตกอีกกานดา - จัตุรัส
เมอรเดกา - พระราชวังอิสตานาไนการา  -  ตึกแฝด – ปุตราจายา – สนามบนิ 
KLIA - สนามบินสุวรรณภูม ิ เชา,เที่ยง,.. 

 
เชา บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม ทามกลางบรรยากาศยามเชาที่เย็นสบาย

จากนั้นนําทานเดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไมเมืองหนาว และสตอเบอรี่คาเมรอน
ที่ขึ้นชื่อ ใหทานไดชมบรรยากาศยามเชาพรอมอิสระใหทานเลือกซื้อผลไมหรือของ
ฝากตามอัธยาศัย สมควรแกเวลานําทานเดินทางลงจากคาเมรอนเพ่ือเดินทางสู
กัวลาลัมเปอร ระหวางทางแวะใหทานชมถายรูป นํ้าตกอิสกานดา ที่อยูริมทางฟารม
ผึ้ง ใหทานไดซื้อผลิตภัณจากผึ้งปลอดสารพิษในฟารมและชมสวนสตอเบอรรี ่ไรสตอ
เบอรรีค่าเมรอนนั้นออกผลตลอดปทานสามารถซื้อและเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือ
ซื้อผลิตภัณฑจากสตรอเบอรี่เปนของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสีสันของบรรดา
ดอกไมในสถานเพาะพันธ ไมดอกไมประดับ อาทิกุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ
จากนั้นนําทานเดินทางสูกัวลาลัมเปอร 

 



 

 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 
                นาํทานชม“กรุงกัวลาลัมเปอร” เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร

เดกา(ลานแหงอิสระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square 
หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยางยาวนาน เปนลานหญาสีเขียวขนาด
ใหญ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคลายกับสนามหลวงบานเรา และชมอดีต 
เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี ้ยังเปน
สถาปตยกรรมอังกฤษ อยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วัน
ชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย จะมาชมุชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน ซึ่ง
ธงชาติ อังกฤษไดถูกลดลงครัง้สุดทาย เมื่อ วนัที ่ 31 สิงหาคม 1957  และ แทนที่
ดวยธงชาตมิาเลเซีย  
นําทานเดินทางไปชมบริเวณดานหนาของ พระราชวังอิสตานาไนการา พระราชวัง
แหงชาติ สถานที่ประทบัของสมเด็จ  พระราชาธิบดีหรือ
ยังดีเปอรตวนอากงพระราชวังแหงนี้จะเปนกลุมอาคาร
รูปทรงโดมเชื่อมกบัทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนน
ทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงนีต้ั้งอยูบน
พื้นท่ีกวา 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการ  ครอบครอง
มาตั้งแตทศวรรษที ่1990 และกลายเปนเขตพระราชฐาน
นับตั้งแตนัน้ (สามารถถายรูปจากดานนอกเทานั้น)  
จากนั้นนําทานชมและถายรูปกับ ตึกคูแฝดทีสู่งที่สุดใน
โลก ตึกปโตรนัส   

                จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อคโกแลตที่
ใหญที่สุดในมาเลเซียมาเลเซียและทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากคนทางบานได
ดวย    

                จากนั้นนาํทานเดินทางไป ชมเมอืงใหม ปุตราจายา 
เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย ที่เปนศูนยกลาง
ของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ชื่อวาเปนเมืองในสวนที่ 
สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของ
ที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  แวะชมและ



 

 

ถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมัสยดิสีชมพูอาคารที่ทําการรัฐ  
สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม  จากนั้นนําทานเดนิทางเขาสู
สนามบิน KLIA     

22.15 น. เดินทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบิน Malaysia Airlines  เที่ยวบิน  MH796 
23.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

-------------------------------------- 
 

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

 
หมายเหตุ อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อ
ทานตกลงเดินทาง จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทาง
ได บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการคืนเงินคาจอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่ทานเดนิทางมา
จากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัทกอนทําการจองตั๋วเครื่อง 
มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได 
 
ประกาศสําคัญ 
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการขางตน เนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคา
ของสายการบิน  เชอรชารทนํ้ามัน ภาษีสนามบิน คาประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลง
เดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกคนืเงินได
ทุกกรณี    
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลควรทราบการเดินทาง 
 
สายการบินที่ใช มาเลเซยีแอรไลน MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวาไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเช็คสภาพอากาศกอนเดินทางอีกครั้ง) 

สกุลเงิน มาเลเซยี  เงินริงกิต(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบ
กอนเดินทาง    

โรงแรม จํานวน 2คืน คือ คาเมรอน 1คืน เก็นติ้ง 1คืน   
พักหองละ 2-3 ทาน   กรณีเดินทางเปนจํานวนคี่ จัดพัก 3 ทานมีเตยีงเสริมให 
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ทานจะมีแค 2 เตียงตอหอง หากไม
สะดวกพัก 3ทาน สามารถซื้อหองพักเด่ียวเฉพาะบนเก็นติ้งได คาพักเดี่ยวบนเก็น
ติ้ง ชําระเพ่ิม 1,500 บาท/ทาน 

อาหาร มื้อเชาจัดบฟุเฟ�ตของโรงแรม  มื้อเทีย่ง และเย็น จัดเปนเช็ทโตะจีน น่ังโตะละ 8-
10 ทาน รานอาหารสวนใหญ ทาํรสชาติอาหารใกลเคียงถูกปากคนไทย แต
อาจจะไมจัด ทานอาจจะเตรยีม นํ้าพริกไปได 

ไฟฟ�า ระบบ 220 V ไฟฟ�าในประเทศมาเลเซยี 
เทากับประเทศไทย แตจะมีสายดิน (3 ร)ู เตรียม Adapter แปลง 3 ขา 
สําหรบัการชารตแบตกลอง หรือมือถือ 

นํ้าดื่ม นํ้าดื่ม จะมีบริการทานละ 1ขวดตอวัน  
บางโรงแรม อาจจะไมมนีํ้าดื่ม แตจะมีชา กาแฟ บริการในหองฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภาษาทองถ่ิน  ยาวี จีนกลาง ภาษาองักฤษ สงิคโปร  ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ 
การเตรียมตัวการ
เดินทาง 

บริษัทจะสงใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ช่ือหัวหนาทัวร เบอรโทร จุด
นัดหมาย กอนการเดินทาง 5 วัน  

กรุปสามารถออก
เดินทาง 

กรุปสามารถออกเดินทางได ขั้นตํ่า 20 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรบริการ 

การใหทิป คาทิปไกด คนขับรถ (3วนั รวมเปน 80 RM) 
สําหรบัหวัหนาทัวรขึน้อยูกับความประทับใจในการบริการ 



 

 

คาบริการนี้รวม   คาเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และ
เซอรชารทนํ้ามันแลว,คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียว ตลอดรายการ , คาโรงแรม 2 คืน (พักหอง
ละ 2-3 ทาน) , คาอาหารทุกมื้อท่ีระบุในรายการ  ,คาธรรมเนียมเขาชม , คามคัคุเทศกไทย – 
มาเลเซีย , คานํ้าดื่ม, คาประกันอุบัติเหต ุการเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงือ่นไข
กรมธรรมของบริษัทประกันภัย (ไมครอบคลมุถึงสุขภาพ การเจ็บไขไดป�วย) 
คาบริการนี้รับเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น 

คาบริการนี้ไมรวม  คาใชจายสวนตัวเชน  คาโทรศัพท  คาซักรีด  มินิบาร  อาหารและเครื่องดื่ม
นอกรายการ  ทีว ี  ชองพิเศษ,คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ถาไมเอาใบกํากับภาษี
ไมตองจาย) , คาใชจายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประทวง  การนัดหยดุงาน หรือการ
เกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไมให เขาเมือง  และเจาหนาท่ีแรงงานทั้งไทยและตางประเทศ  การ
ยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน ซึ่งอยูนอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ,คาทิปไกด 
คนขับรถ (3วัน รวมเปน 80 RM) สาํหรับหัวหนาทัวรขึน้อยูกับความประทับใจในการบรกิาร 

 
เงื่อนไขในการจอง มดัจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทาง
อยางนอย 15 วันลวงหนา (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
 
เอกสารทีป่ระกอบการเดินทาง     
หนังสือเดินทางเหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา 6 เดือน นบัจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไป-
กลับ  **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมฉิะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรต
หมดอายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอน
เงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ 

การยกเลิกการจอง  เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตก
ลงจองทัวรโดยจายเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง 
หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น 

 



 

 

หมายเหตุ 
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจ
ตรงกันระหวางทานลกูคาและบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือ
วาทานยอมรับเงื่อนของบริษัทแลว 
 1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15ทาน โดย
จะแจงใหกับทานไดทราบลวงหนาอยางนอย  7 วันกอนการเดินทาง  
2) ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม
สามารถแกไขได  
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฏิวัต ิอุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจาย
เพ่ิมเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ   
4) ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบิน
อาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการ
บิน   
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบรกิารตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง 
ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
เนื่องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปน
ตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเตม็มี
เงื่อนไข   
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการบิน บรษิัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจดัจะดําเนิน
โดยสุดความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับ
คาบรกิารนั้น ๆ  
7) มัคคุเทศก พนกังานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากบัเทานั้น  
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกบัตัวแทน
ตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกอง



 

 

ตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อันเนื่องมาจากการกระทําท่ี
สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถกูตอง หรือ การถกูปฏิเสธ
ในกรณีอื่น ๆ 
 9) การประกันภัย ทีบ่ริษัทไดทําไวสาํหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกัน
อุบัติเหตุจากการเดินทางทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไดป�วย 
ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบรษิัทได และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและ
ยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทวัร   (ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหวาง
การเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป) 
10. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกบัทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถอืวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด 
 
 
 


