
 

 

รหสัทวัร SUP2000689 
ทัวรมาเลเชีย HILIGHT OF มาเลเชีย 4 วนั 3 คืน (SL) 
ปนัง ฮิลล – คาเมรอนไฮแลนด – เก็นติ้งไฮแลนด - วัดถํ้าบาตู – กวัลาลมัเปอร – ปตุราจายา 

 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ – ปนัง (-/L/D) 

 
04.30 น. คณะพรอมกันทีส่นามบนิดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคานเตอรที่ 11-12 สายการ

บิน Lion Air โดยมีเจาหนาทีข่องบริษทัฯ คอยตอนรบัและอํานวยความสะดวกใน
การเชค็เอกสารและสัมภาระ 

 

โปรดเตรียมทิปไกด+คนขบั 1500 บาท/ทาน 
ชําระทีส่นามบนิ (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทรปิ) 

 
07.10 น. เหินฟ�าสูอําเภอหาดใหญ จงัหวดัสงขลา โดยสายการบิน ไลออน แอร เที่ยวบินที่ 

SL702 
08.40 น. ถึงทาอากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ 
 จากนั้นนาํทกุทานผานพิธกีารการตรวจคนเขาเมืองที่ ดานตรวจคนเขาเมืองสะเดา 

หลังจากผานพิธกีารตรวจคนเขาเมอืงแลว นาํทานเดินทางสูปนงั ประเทศมาเลเซีย 
เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 
บาย  นําทานชม “วดัไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน และนาํชม “วัดธรรมิกา

ราม” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมรูปแบบพมาทีอ่ยูตรงขามกัน ชมเมืองจอรจทาวน หอ
นาฬิกาสมัยวคิตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครัง้ที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่ง
ไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไมเหมือนใครยาน
จอรจทาวน “สตรที อารต” ที่เลาเรื่องยานเมอืงเกาไดอยางมีชวีิตชีวาและลงตวั 

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
ที่พกั            Cititel Penang Hotel หรือเทียบเทา  3.5* 

 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่อง ปนัง ฮลิล – คาเมรอนไฮแลนด  (B/L/D)    

 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

นําทานเดินทางสู วัดเคก็ ลก ซ ีหรือเจดียหมืน่พระ ไหวเจาแม
กวนอิมที ่วดัเขาเตา ชมเจดียหมื่นพระ ซึ่งเปนวัดทีม่ี
สถาปตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวดวยกัน คือ แบบ จีน 
ไทย และพมา และเปนวดัจีนที่ใหญทีส่ดุในปนงั  
(ทานใดตองการขึ้นกระเชาเพื่อสักการะเจาแมกวนอิม สามารถ
ซื้อตัว๋ไดทานละ 6-16 RM)  หลงัจากนั้นนําทานเดินทางสู ปนงัฮลิล (Penang 
Hill) หรอือกีชื่อคือ บกิูต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตัง้อยูบนเนินเขา สงูจาก
ระดับนํ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดับนี ้จึงทาํใหอากาศเย็นสบาย 
บริสุทธิ์ สดชื่น และ ดวยความทีอ่ยูบนเขา จงึเปนจุดชมวิวพาโนรามาไดอยางเลิศเลอ
ของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทัง้ยังไดเห็นสตัวป�า
นารักๆ หลากหลายชนดิอกีดวย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทาํให
สามารถชมความงามระหวางทางไดดวย (ราคารวมคาบตัรแบบ NORMAL LANE) 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  
บาย นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานที่พกัผอนตาก

อากาศทีข่ึ้นชื่อที่สดุแหงหนึง่ของมาเลเซีย ระหวางทางใหทานไดเพลดิเพลินกับ
ธรรมชาติอันสลับซับซอนซ่ึงมคีวามงดงาม อยูสูงกวาระดับนํ้าทะเล 4,500 ฟต บน
เขาแหงนี้แบงเปนชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ 
Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทกุระดับจะมีรานคาและโรงแรม แมแต
ธนาคารตางประเทศก็ยงัเปดใหบรกิารบนเขาแหงนี ้นําทานไตระดับภูเขาซึง่เปน
เสนทางทีค่ดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอกีลกูหนึง่ ผานชมทวิทศันไรชาที่ปลกูเรียง
รายตามไหลเขา  

เย็น  นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT 
ที่พกั             Heritage Hotel หรอืเทียบเทา  3.5* 
 



 

 

วันทีส่าม คาเมรอนไฮแลนด – เกน็ติ้งไฮแลนด (B/L/D)     

 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

นําทานเขาชม นํา้ตกเลคอสิกันดา ซึง่ไหลผานชั้นหินแกรนติ 
โดยชั้นสุดทายที่ไหลลงสูสระนํ้ามคีวามสูง 25 เมตร ใน
บริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่ระลึก ผักและผลไมพื้นเมือง
ใหไดลิม้ลอง พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑจากใบชา โดยคาเม
รอนไฮแลนด เปนแหลงผลิตชาทีม่ีชือ่เสียงของประเทศมาเลเซีย อาท ิชายีห่อ 
BOH หรอื Best of Highlands   
นําทานชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟารมผึ้ง 
สัมผัสกบัความงดงามของดอกไมหลากสี และซื้อหาผลติภัณฑจากนํ้าผึ้งปลอดสารพิษ
ในฟารม แลวนําชม ตลาดเชา แวะซื้อของพืน้เมืองผลไม สดๆ และสินคาทองถิน่ 
อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสูเกน็ติ้ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย         จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติง้ไฮแลนด Genting Highland  

ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 10 RM / ใบ 
หามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียม
กระเป�าใบเลก็ขนาดไมเกิน 22x14x9 นิว้ไปดวยเพ่ือเตรยีมนําของสวนตังที่จะ
นําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน) 
นําทานนัง่ กระเชาลอยฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดใน
เอเชียจะไดสมัผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดนํา
เสื้อหนาวตดิตวัไปดวย) 
เก็นติง้ไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung 
Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรฐัปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับนํา้ทะเล
ถึง 6,000 ฟต หรอื 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การ
กอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเริ่มลงมือตัด



 

 

ถนนขึ้นสูยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถงึ 4 ป แลวจึงดาํเนนิการสรางรีสอรท โดยในป 
2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คอื Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเปน 
Theme Park Hotel  

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

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

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

 
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนทีร่ะลกึกบัสถานทีต่าง ๆ และยงัมบีอนคาสิโน
ระดับชาติ ที่ไดรับอนญุาตจากรฐับาลอยางถกูตองตามกฎหมาย เชิญทานสนกุสนาน
กับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บคัคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน ทาน
สุภาพบุรษุ และสุภาพสตรีใสชดุสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ป หามเขาในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กาํลงัทําการปรับปรุงเพื่อเปดเปน 20TH CENTURY FOX 
WORLD *** 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันทีส่ี ่ วัดถํ้าบาต ู– กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา - กรงุเทพ   (B/L/-)    

 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

อิสระในยามเชาใหทานไดสมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอด
เขา ทีม่ีอุณหภมูิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จน
ไดเวลาอําลาสายหมอก นัง่กระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานี
กระเชาไฟฟ�าโกตงจายา และโดยสารรถสู นคร
กัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทานไดพกัเปลี่ยนอิริยาบถที่
บริเวณรานคาสินคาพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมอืง อาทิ ผงปรงุบะกุดเต 
เคล็ดลับคูครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชือ่ของเมืองอิโปห ทีม่ีรสหอมกลมกลอมราวกับ
กาแฟสด นําทานแวะนมัสการ พระขันธกมุาร ที่ วัดถํ้าบาตู เปนศาสนสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึน้บันไดไปยงัถํ้า ขางบนมีรูปปم�นของพระ
ขันธกมุารสูงถงึ 42.7 เมตร 
จากนั้นนาํทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ใหทานไดชมเมอืงหลวงของมาเลเซีย 
กรงุกวัลาลมัเปอร ซึ่งเปนเมืองทีต่ัง้ขึ้นทีบ่ริเวณที่แมนํา้ 2 สายตดักัน นําทานแวะ
ถายรปูกบัสัญลักษณของตกึระฟ�าในนครกวัลาลัมเปอร ตกึปโตรนัส ซึ่งเปนอาคาร
แฝดที่สูงที่สดุในโลก ดวยความสูงถงึ 452 เมตร  
จากนั้นนาํทานแวะชม มัสยิดอาเหมด็ เกาแกและสวยที่สดุในมาเลเซีย แวะถายรปูกบั 
อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารกึเหตกุารณ การสูรบไดแกสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 
2 บริเวณน้ันเปนสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากนั้นนําทานชม พระราชวงัอิสตันนา 
ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซีย ผานชม อาคารสลุตาน อบั
ดุล ซามัด ที่ปจจุบนัเปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร 
ซึ่งเปนจัตรุัสที่ราํลึกถึงวันทีม่าเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจกัรภพ 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
บาย  ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู นครปุตราจายา นครแหงอนาคต อันเปนทีต่ั้ง

ของหนวยงานราชการ รวมถงึทาํเนียบนายกรฐัมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝนใน
นิยายอาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของประเทศ



 

 

มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จตัุรัสปตุรา โดยมฉีากหลงัเปนมัสยิดปุตรา มัสยดิ
แหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกหุลาบ ตัง้อยูรมิทะเลสาบปตุรา และชมความงามของ
สะพานวาวาซันสะพานสวยที่สดุแหงหนึง่ซึ่งมรีูปรางประหนึง่ลูกศรพุงออกไปจาก
อาคารกระทรวงการคลงั 

......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
16.00 น. นําทานลัดฟ�ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522            
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พรอมความประทับใจ 
 

*************** 
 

“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบรกิารดวยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงว 
   สทิธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมกีารปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

         กรุปออกเดนิทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหวัหนาทวัร*** // 
              ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มหีวัหนาทัวร) 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศเพื่อประโยชน

ของลกูคา 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นบัจากวัน
เดินทาง*** 

 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรบัหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 
 

FEB-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

ทานละ 

จอยแลนด 

หักคาตั๋ว 
พักเดี่ยว 

SL702    
0710-
0840 

OD522  
1600-
1710 

07-10 FEB 
2020 

วันมาฆบูชา 
8,999 -2,500.- 3,900.- 

MAR-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    

0710-
0840 

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 
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0710-
0840 

OD522  
1600-

03-06 APR 
2020 

วันหยุดจักรี 
9,999 -2,500.- 3,900.- 

11-14 APR 
2020 

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



 

 

1710 วันหยุดสงกรานต 

12-15 APR 
2020 

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

13-16 APR 
2020 

วันหยุดสงกรานต 

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

23-26 APR 
2020 

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

MAY-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0710-
0840 

OD522  
1600-

1710 

01-04 MAY 
2020 

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

7-10 MAY 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

21-24 MAY 

2020 
9,999 -2,500.- 3,900.- 

JUN-20 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    

0710-
0840 

OD522  
1600-
1710 

04-07 JUN 

2020 
9,999 -2,500.- 3,900.- 

18-21 JUN 
2020 

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

JUL-20 



 

 

 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พกักับผูใหญ 2 ทาน)     มีเตียงลด  500 บาท 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป(พกักับผูใหญ 2 ทาน)  ไมมีเตียงลด 1,000 บาท 
ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป    ราคา 2,000 บาท 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 
ชวงเทศกาลทานละ 7,000 บาท 
พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 

** พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.-ไมสามารถตดักรุปได 
*** หากตดักรุปตองชําระเปนราคา 7,999 

 

อัตรานีร้วม   

  คาตัว๋เครือ่งบิน และภาษีนํา้มัน กรงุเทพฯ–หาดใหญ // กวัลาลัมเปอร - กรงุเทพฯ (ตัว๋
กรุป)  

  คารถโคชปรับอากาศบรกิารตลอดการเดินทาง  
  คาอาหาร และเครื่องดืม่ทีร่ะบุไวในรายการ  
  คาทีพ่ัก 3 คืนพกัหองละ 2 ทานตามรายการ  
  คานํา้หนกักระเป�าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ตางประเทศ 20 กก. (หากตองการเพิม่ 5 

กก. ชําระเพิม่ 250 บาท/เที่ยวบิน) 
  คาบตัรเขาชมสถานทีท่องเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  

Flight วันเดินทาง 
ราคาผูใหญ 

ทานละ 
จอยแลนด 
หักคาตั๋ว 

พักเดี่ยว 

SL702    
0710-

0840 
OD522  
1600-
1710 

04-07 JUL 
2020 

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

16-19 JUL 
2020 

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

24-27 JUL 
2020 

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



 

 

  คาประกันอุบตัิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม
เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหวางวนัเดินทางเทานั้นโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 

อัตรานีไ้มรวม   

  โปรดเตรียมทิปไกด+คนขบั 1500 บาท/ทาน 
   ชาํระที่สนามบิน (ไมรวมหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป) 

  คาทาํหนงัสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสาํหรับผูถอืพาสปอรตตางชาติ  
  คาอาหาร และเครื่องดืม่ที่ไมไดระบุไวในรายการ  
  คาธรรมเนยีมกระเป�าเดินทางทีน่ํ้าหนกัเกินทีก่าํหนดไว 
  คาใชจายอื่นๆ ทีม่ิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรดี โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
  ภาษมีูลคาเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดบัเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมกีาร
แจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 

Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบนิ Low Cost 
 

เอกสารที่ใชในการเดนิทาง   

  หนังสือเดินทางที่มวีันกําหนดอายุใชงานเหลอืไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

  ตองมหีนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 

1. ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด 
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยดุหรือเทศกาลที่ตองการันตี มดัจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่
มีการการันตคีามดัจําที่พกัโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ ไม
อาจขอคืนเงินได) 



 

 

2. ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกกอนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บคาใชจายทานละ 50 % ของราคาทวัร 
4. ยกเลิกการเดินทางนอยกวา  14  วัน เก็บคาใชจายทัง้หมด 
5. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานั้น จงึไมสามารถยกเลิก หรือ

เปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทัง้สิ้น ถากรณยีกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษิัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขา
ประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใด ๆ 

7. ทางบริษัทฯ จะไมรับผดิชอบใดๆทั้งส้ิ หากทานใชบรกิารของทางบรษิัทฯไมครบ อาทิ ไมเทีย่ว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เพราะคาใชจายทกุอยาง ทางบริษทัฯไดชาํระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

8. ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบตัิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตวันกัทองเที่ยวเอง 

9. เมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรบัในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 

หมายเหต ุ

  เรื่องหองพกัชวงเทศกาล หองพกัที่ลกูคาระบุตอนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ให
ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปล่ียนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก 
แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพยีงพอตอจาํนวนลูกคา เชน 
Request สําหรับเตียง Double Bed หากหองไมพอ อาจะเปนหอง TWN ขยับเตียงให
ชิดกัน 
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจดัใหเปน 2หอง โดยไมเกบ็เงิน
เพิ่ม ตามเงือ่นไขของโรงแรมที่จอง 

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี้ เมื่อเกิดเหตุจาํเปน
สุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผดิชอบใดๆ ในกรณทีี่สูญหาย สูญเสียหรือไดรบั
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสดุวิสัยบางประการ เชน การ
นัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่องจากรายการทวัรนี้เปนแบบเหมาจาย



 

 

เบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบรกิารใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศ
ไมวาในกรณีใดกต็าม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินในทกุกรณี  

  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีทีม่ีผูรวมคณะไมถงึ 15 ทาน การไมรับประทานอาหาร
บางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหกัคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทวัรเปนไป
ในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงนิมดัจาํหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการชาํระผาน
ตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถอืวาทานรับทราบ
และยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

  บริษัทฯไมรับผดิชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบนิ ภัยธรรมชาติ ปฏวิัตแิละ
อื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเตมิที่เกิดขึ้นทางตรงหรอื
ทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถกูทาํราย, การสูญหาย, ความลาชา หรอืจากอุบตัิเหตุ
ตางๆ 

 
 
 


