รายละเอียดการเดินทาง
ว ัน

เชา้ เทียง

โปรแกรมการเดินทาง

เย็น

1

กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ -ถําบาตู-คาเมร่อนไฮแลนด์ นํ าตกอีสกันดา

2

คาเมร่อนไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี– สวนลาเวนเดอร์–
เก็นติง – ห ้าง First World Plaza

X

เมืองใหม่ปต
ุ ตราจายา– มัสยิดปุตรา–
รา ตึกแฝดปิ โตรนั ส–
ช็อปปิ ง - กรุงเทพ

✈

3

โรงแรมทีพ ัก
Nova Hotel Cameron
Highlands ระด ับ3 ดาวหรือ
เทียบเท่า

✈

First World Hotel
Gentingระด ับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า

หมายเหตุ:ย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ทอ
้ งถินและคนข ับรถท่านละ 600 บาท/ทริป
**ส
สว่ นห ัวหน้าท ัวร์ขนอยู
ึ
ก
่ ับความพึ
ับค มพึงพอใจในการให้บริการ
าร**

เครืองแอร์บ ัส A319
ทีนงแบบ
ั
3-3

เสริฟ์อาหารร้อน
ทงขาไป-ขากล
ั
ับ

ั
นําหน ักสมภาระ
ขาไป - ขากล ับ 30 กก.

ว ันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ– ก ัวลาล ัมเปอร์ -ถํ
ถําบาตู -คาเมร่อนไฮแลนด์ - นําตกอีสก ันดา
04.00 น.
05.55 น.
09.05 น.

กลางว ัน

คณะมาพร ้อมกันที สนามบินสุวรรณภูม ิ ผู ้โดยสารขาออกชัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซีย
แอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ ้าหน ้าทีให ้การต ้อนรับ และอํานวยความสะดวก
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เทียวบินที MH797 ใช ้เวลาเดินทางประมาณ
2 ชัวโมง
เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นํ าท่านผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองและศุลกากรแล ้ว (เวลาทีประเทศมาเลเซียเร็ วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัวโมง) นํ าท่านเดินทางต่อไปยังถําบาตูให ้ท่านได ้ท่านแวะนมัสการและถ่
และถ่ายรูปภายนอก
ภายนอกพระขันธกุมารที
ึ นศาสนสถานทีศักดิสืธของศาสนาฮิ
วัดถําบาตูซงเป็
ิ
นดูด ้านหน ้าปากทางขึนบันไดไปยังถําข ้างบนมีรูปปั นของพระขันธ์กม
ุ าร
สูงประมาณ43 เมตร
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
่ค าเมรอนไฮแลนด์ซ
ึ
หลังจากนั นนํ า ท่า นเดิน ทางสูคาเมรอนไฮแลนด์
ซึงเป็
นสถานทีตากอากาศพั ก ผ่อ นทีขึนชือทีสุด แห่ง หนึงของประเทศ
มาเลเซียดินแดนทีอยู่สงู กว่าระดับนํ าทะเล 4,500 ฟุตระหว่างทางท่านจะได ้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ ้อนตลอดสอง
ข ้างทางเพลิดเพลินกับความงดงามซึงประกอบด ้วยสิงก่อสร ้างและประวัตต
ิ า่ งๆมากมายชมความงามของไร่
งๆมากมายชมความงามของไร่ชาคาเมร่อนที

คํา
ทีพ ัก

ปลูก ทัวทังขุน เขาพร อ้ มกับ ทัศ นีย ภาพอัน สวยงามให ้ทุก ท่า นได ้อิส ระเลือ กชิม ชารสชาติต่า งๆและถ่า ยรู ป ธรรมชาติอั น
สวยงาม นํ า ท่า นแวะถ่ า ยรู ป คู่กับ นํ าตกอีส ก น
ั ดาซึงเป็ นนํ าตกทีมีค วามสวยงามแบบธรรมชาติอ ย่า งมากตังอยู่ร ะหว่า ง
เส ้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์โดยชือเต็มนํ าตกอีสกันดาก็คอ
ื LataIskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัคประเทศมาเลเซีย
โดยเป็ นนํ าตกธรรมชาติทมี
ี ความชุมชืนและมีนําไหลตลอดทังปี
ร ับประทานอาหารคํา ณ ภ ัตตาคาร
Nova Hotel Cameron Highlands ระด ับ3 ดาวหรือเทียบเท่า

ว ันทีสองของการเดินทาง
คาเมร่อนไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี– สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติง – ห้าง First World
Plaza
เชา้

กลางว ัน

คํา
ทีพ ัก

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่า นสัม ผั สบรรยากาศอัน สดชืนแสนเย็ น สบายบนยอดเขาในยามเช ้านํ า ท่านชมสวนสตรอเบอรีทีมีอ ากาศหนาวเย็ น
ตลอดทังปี จากนันนํ าท่านไปชมสวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden)ให ้ท่านได ้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
่ อดเขาเก็ นติง (City of Entertainment) สถานทีพักตากอากาศอันเลืองชือ เดินทางถึงสถานี
จากนั นนํ าท่านเดินทางสูย
่ อดเขา เก็นติง ไฮแลนด์ นครทีไม่เคยหลับใหล มีอากาศ
กระเช ้าไฟฟ้ า นํ าท่านนังกระเช ้าลอยฟ้ าจากสถานที SKY WAY สูย
หนาวเย็นตลอดทังปี ใช ้เวลาประมาณ 10 นาที นั งกระเช ้าข ้ามภูเขาทีทีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่ าอยู่อย่างมาก จากนั นนํ า
ท่านชมเฟิ สร์ทเวิลด
์ พลาซ่า ให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช ้อปปิ งที FIRST
WORLD PLAZAและใหม่ลา่ สุดเพิงเปิ ดปี 2017 ห ้างสรรพสินค ้า SKY AVENUE เป็ นห ้างสรรพสินค ้าทีทันสมัยและใหญ่โต
บนยอดเขา ทีเต็มไปด ้วยสินค ้าแบรนด์เนมชันนํ าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย
รวมถึงร ้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญีปุ่ น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั งรถรางชมโดยรอบเก็นติง และสามารถสนุ ก
กับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให ้เด็กๆได ้สนุกสนานเต็มทีกับ บ ้านผีสงิ อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครืองเล่น) หรือ
ให ้ท่านสนุกกับคาสิโนเสียงโชคซึงเปิ ดตลอด 24 ช.ม. ทีมีเครืองเล่นทีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค
หรือท่านจะเลือกซือชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีทา่ นทีจะเข ้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสือคอปกและรองเท ้า
หุ ้มส ้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุตากว่
ํ
า 21ปี ห ้ามเข ้าคาสิโน** )
ั
อิสระอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอ ัธยาศย
** กรณีทไม่
ี ได้หอ
้ งทีเกนติง ขอสงวนสิทธิเปลียนทีพ ักเป็นทีก ัวลาล ัมเปอร์แทน **
Awana Hotelระด ับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

ว ันทีสามของการเดินทาง
เมืองใหม่ปต
ุ ตราจายา– ม ัสยิดปุตรา– ตึกแฝดปิ โตรน ัส- ช็อปปิ งทีPavilion - กรุงเทพ
เชา้

บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสูเ่ มือง ปุตราจายา(Putrajaya City)เมืองแห่งอนาคตทีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็ นเมืองทีให ้
ความสําคัญ กับสิงแวดล ้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยังเป็ นทีตังของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปั ตยกรรมทีสวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นํ าท่านชมจ ัตุร ัสปุตรา นํ าท่านชม
มัสยิดปุตรา ม ัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึงสร ้างจากหินอ่อนสีกห
ุ ลาบ ตังอยูร่ ม
ิ ทะเลสาบปุตรา

กลางว ัน

15.00 น.
18.05 น.
19.10 น.

บริการอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิ โตรน ัส ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็ นอาคารแฝดทีสูงทีสุดใน
โลก ทีสูงถึง 452 เมตร หลังจากนันให ้ท่านอิสระช็อปปิ งทีห ้าง Pavilion
สมควรแก่เวลานํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เทียวบินที MH780 ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 2
ชัวโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ

** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน,รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที
เจ ้าหน ้าทีทุกครังก่อนทําการออกตัวเนืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลียนไฟล์
หรือ เวลาบิน โดยไม่ได ้แจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า **
** หากท่านทีต ้องออกตัวภายใน (เครืองบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเจ ้าหน ้าทีทุกครัง

ี ครบสูตรคาเมร่อนไฮแลนด์เกนติงก ัวลาล ัมเปอร์ 3ว ัน2
มาเลเซย
คืนBY MH

กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พ ัก

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มเี ตียง

คู่ 1ห้อง

พ ักก ับผูใ้ หญ่

พ ักก ับผูใ้ หญ่

ท่านละ

1ท่าน

2 ท่าน

ท่านละ

ท่านละ

จอยแลนด์

พ ักเดียว

INFANT

ท่านละ

เพิม

วันที : 26 – 28 พ.ค. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

4,500

วันที : 01 – 03 มิ.ย. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

4,500

วันที : 08 – 10 มิ.ย. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

4,500

วันที : 30 มิ.ย. – 02 ก.ค. 61

8,991

8,991

8,991

5,000

8,500

4,500

ว ันที : 07-09 ก.ค. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

ว ันที : 14 - 16 ก.ค. 61

8,991

8,991

8,991

5,000

8,500

ว ันที :21 -23 ก.ค. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

ว ันที : 27 - 29 ก.ค. 61

11,991

11,991

11,991

5,000

8,500

ว ันที : 28 - 30 ก.ค. 61

11,991

11,991

11,991

5,000

8,500

ว ันที : 4 - 6 ส.ค. 61

10,991

10,991

10,991

5,000

8,500

ว ันที : 11 - 13 ส.ค. 61

11,991

11,991

11,991

5,000

8,500

ว ันที : 25 - 27 ส.ค. 61

10,991

10,991

10,991

5,000

8,500

ว ันที : 1 -3 ก.ย. 61

8,991

8,991

8,991

5,000

8,500

ว ันที : 8 - 10 ก.ย. 61

9,991

9,991

9,991

5,000

8,500

4,500

ว ันที : 15 - 17 ก.ย. 61

7,991

7,991

7,991.-

5,000

8,500

4,500

ว ันที : 22 - 24 ก.ย. 61

9,991

9,991

9,991.-

5,000

8,500

4,500

ว ันที : 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61

7,991

7,991

7,991.-

5,000

8,500

4,500

”

ํ หร ับลูกค้าทีถือพาสปอร์ตไทยเท่านน
“ราคาท ัวร์สา
ั

**พาสปอร์ตต่างชาติ โปรดติดต่อเรา**

4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500
4,500

หมายเหตุ : สําหร ับผูเ้ ดินทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางก ับบิดา มารดา ต้องมี
จดหมายยินยอมให้บต
ุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปคนข ับรถ และม ัคคุเทศก์ละ 600บาท /ทริป/ต่อท่าน***

ทิปห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่ความประท ับใจ
**บริการแจกนําดืมว ันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปร ับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

เงือนไขการให้บริการ
1.

บริษัทฯสงวนสิทธิทีจะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายไม่วา่ กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให ้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข ้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให ้เข ้าเมือง

2.

บริษั ทฯ สงวนสิท ธิในการทีจะไม่รั บ ผิด ชอบต่อ ค่า ชดเชยความเสีย หาย อั น เกิด จากเหตุส ุด วิสัย ทีทาง บริษั ทฯไม่
สามารถควบคุมได ้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช ้าหรือยกเลิกของเทียวบิน

3.

บริษัท ฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงโปรแกรมรายการท่องเทียวโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่ว งหน ้า (โปรแกรมและ
ั ต่าง ๆ ทีไม่สามารถ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลียนแปลงได ้ ทังนีขึนอยู่กับภาวะอากาศ และเหตุสด
ุ วิสย
คาดการณ์ลว่ งหน ้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู ้ร่วมเดินทางเป็ นสําคัญ)

4.

บริษัทฯสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า

5.

กรณีทคณะไม่
ี
ครบจํ านวน10ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัท ฯ จะแจ ้งให ้ท่านทราบ
ล่วงหน ้าอย่างน ้อย7 วันก่อนการเดินทาง

6.

เมือท่านทําการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือนไขของหมายเหตุทก
ุ ข ้อแล ้ว

7.

ในกรณีทลู
ี กค ้าต ้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง มิฉะนั นทางบริษัทฯ
จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใดๆ ทังสิน

อ ัตราบริการนีรวม
1.

ค่าตัวโดยสารเครืองบินไป-กลับ ชันประหยัด ทีระบุวันเดินทางไปกลับพร ้อมคณะ พร ้อมค่าภาษี นํามันเชือเพลิงและค่า
ภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข ้างต ้น

2.

ค่าโรงแรมทีพักตามรายการทีระบุ (สองท่านต่อหนึงห ้อง) ** ในกรณีทท่
ี านจองห ้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที
นอนเสริม ] แล ้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห ้องพักแบบ TRIPLE ได ้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห ้องพักให ้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **

3.

ค่าเข ้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ

4.

ค่าอาหารและเครืองดืมตามรายการทีระบุ

5.

ค่ารถรับส่งและระหว่างนํ าเทียวตามรายการทีระบุ

6.

ค่าประกันอุบัตเิ หตุคุ ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารั กษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบต
ั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงือนไขของกรมธรรม์

อ ัตราบริการนีไม่รวม
1.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด ้าวต่างๆ

2.

กระเป๋ าเดินทางในกรณีทนํ
ี าหนั กเกินกว่าทีสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินนํ าหนั ก เงือนไขตามสายการ
บินกําหนด

3.

ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครืองดืม, ค่าอาหารทีสังเพิมเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

4.

ค่าอาหารทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ

5.

ค่าภาษี มล
ู ค่าเพิม 7%หัก ณ ทีจ่าย 3 %

6.

ค่าทิปสําหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท ้องถิน ต่อท่านละ 600 บาทต่อทริปต่อท่าน*
** ลูกค ้าท่านใดสนใจซือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรืองสุขภาพสามารถสอบถามข ้อมูล
เพิมเติมกับทางเจ ้าหน ้าทีบริษัทได ้ **
- เบียประกันเริมต ้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบียประกันเริมต ้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุมากกว่า 16 หรือน ้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 3 ล ้านบาท]
ความครอบคลุมผู ้เอาประกันทีมีอายุน ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล ้าน, รักษาต่อเนือง 2 แสน, เสียชีวต
ิ หรือเสียอวัยวะจากอุบต
ั เิ หตุ 1.5 ล ้านบาท]

เงือนไขการสํารองทีนงั
1.

กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 10,000 บาท (ทีนั งจะยืนยันเมือได ้รับ
เงินแล ้วเท่านัน)

2.

การชํ า ระค่า ทั ว ร์ส ่ว นทีเหลือ ทางบริษั ทฯจะเรีย กเก็ บ ก่อ นเดิน ทางไม่ น อ
้ ยกว่า 15 วั น ท่า นควรจั ด เตรีย มค่า ทั ว ร์ใ ห ้
เรียบร ้อยก่อนกําหนดเนืองจากทางบริษัทต ้องสํารองค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าทีพักและตัวเครืองบินมิฉะนั นจะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ

เงือนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช ้จ่ายทังหมด

2.

แจ ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช ้จ่ายท่านละ 10,000 บาท

3.

แจ ้งยกเลิกน ้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมด

4.

สําหรับผู ้โดยสารทีไม่ได ้ถือหนั งสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู ้ยืนวีซา่ ให ้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล ้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทังหมด

5.

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าใช ้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให ้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนทีบริษัทฯกําหนดไว ้ (10ท่านขึนไป)เนืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู ้เดินทางอืนทีเดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต ้องนํ าไปชําระค่าเสียหายต่างๆทีเกิดจากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซึงจะต ้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะพิจารณาเลือนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต ้องเสียค่าใช ้จ่ายทีไม่สามารถเรียกคืนได ้ เช่นค่าตัวเครืองบินค่าห ้อง
ค่าธรรมเนียมวีซา่ ตามทีสถานทูตฯ เรียกเก็บ และค่าใช ้จ่ายอืนๆทีเกิดขึนตามจริง ในกรณีทไม่
ี สามารถเดินทางได ้

7.

กรณียนวี
ื ซา่ แล ้วไม่ได ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ จากทางสถานทูต (วีซา่ ไม่ผ่าน) และท่านได ้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล ้ว ทาง
บริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให ้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าบริการยืนวีซา่ ,ค่าวีซา่ และค่าใช ้จ่ายบางส่วนที
เกิดขึนจริงเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัวเครืองบินไปแล ้ว หรือได ้ชําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม
ฯลฯ ไปแล ้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

8.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แจ ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

9.

กรณีวซ
ี า่ ผ่านแล ้ว แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้ เนืองจากผู ้เดินทางท่านอืนในกลุม
่ โดนปฏิเสธวีซ่า หรือไม่วา่ ด ้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักเก็บค่าใช ้จ่ายจริงทีเกิดขึนแล ้วกับท่านเป็ นกรณีไป

10.

กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนืองจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสิทธิในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์ทงหมด
ั

ข้อมูลเพิมเติม
เรืองตวเครื
ั
องบินและทีนงบนเครื
ั
องบิน
1.

ในการเดินทางเป็ นหมูค
่ ณะ ผู ้โดยสารจะต ้องเดินทางไป-กลับพร ้อมกัน หากต ้องการเคลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต ้อง
ชําระค่าใช ้จ่า ยส่วนต่างทีสายการบิน และบริษัท ทัว ร์เรียกเก็ บและการจั ดทีนั งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู ้

กํา หนด ซึงทางบริษัท ฯ ไม่ส ามารถเข ้าไปแทรกแซงได ้ และในกรณีย กเลิกการเดิน ทาง และได ้ดํ า เนิน การ ออกตัว
เครืองบินไปแล ้ว (กรณีตวั REFUNDได ้) ผู ้เดินทางต ้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน
2.

ทางบริษัท ได ้สํารองทีนั งพร ้อมชํา ระเงินมั ดจํ า ค่า ตัวเครืองบิน แล ้ว หากท่านยกเลิก ทัวร์ ไม่ว่า จะด ้วยสาเหตุใ ด ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่ามัดจําตัวเครืองบิน ซึงมีคา่ ใช ้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล ้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง

3.

หากตัวเครืองบินทําการออกแล ้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดินทางได ้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิเรียกเก็บ ค่าใช ้จ่ายตามที
เกิดขึนจริง

เรืองโรงแรมทีพ ัก
1.

เนืองจากการวางแปลนห ้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให ้ห ้องพักแบบห ้องเดียว (Single) และห ้องคู่
(Twin/Double) และห ้องพั กแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห ้องพั กอาจจะไม่ตด
ิ กันและบางโรงแรมอาจมี
ห ้องพักแบบ 3 ท่านจํานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม

2.

กรณีทมี
ี งานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให ้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห ้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการปรับเปลียนหรือย ้ายเมืองเพือให ้เกิดความเหมาะสม

