เที่ยวไฮไลท์ มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปี นงั  คาเมรอน ไฮแลนด์ 
เก็นติ ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ
 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปี นัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ ้งไฮแลนด์ 1 คืน /
วันแรก

โปรดดูราคาและไฟล์ ทบินที่ตารางขายท้ ายรายการเท่ านัน้ !!
กรุ งเทพฯ – หาดใหญ่ – ปี นัง
(-/L/D)

04.50 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคาน์เตอร์ ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

โปรดเตรียมทิปไกด์ +คนขับ 1500 บาท/ท่ าน
ชาระที่สนามบิน (ไม่ รวมหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)
07.45 น.

เหินฟ้ าสูอ่ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้ อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702

09.15 น.

ถึงท่ าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
จากนันน
้ าทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้ าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
แล้ ว นาท่านเดินทางสูป่ ี นัง ประเทศมาเลเซีย

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนาชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมรู ปแบบ
พม่าที่อยู่ตรงข้ ามกัน ชมเมืองจอร์ จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรี ย อนุสาวรี ย์สงครามโลกครัง้ ที่ 1 City Hall, Town
Hall ซึง่ ได้ รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะกาแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์ จทาวน์ “สตรีท อาร์ ต” ที่เล่า
เรื่ องย่านเมืองเก่าได้ อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่ า 3.5*

วันที่สอง

ปี นัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์

(B/L/D)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรื อเจดีย์หมื่นพระ ไหว้ เจ้ าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่ า ชมเจดีย์หมืน่ พระ ซึง่
เป็ นวัดทีม่ ีสถาปั ตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็ นวัดจีนที่
ใหญ่ที่สดุ ในปี นัง (ท่านใดต้ องการขึ ้นกระเช้ าเพื่อสักการะเจ้ าแม่กวนอิม สามารถซื ้อตัว๋ ได้ ทา่ นละ 6-16

RM) หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ปี นังฮิลล์ (Penang Hill) หรื ออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตังอยู
้ บ่ นเนิน
เขา สูงจากระดับน ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ด้ วยความสูงระดับนี ้ จึงทาให้ อากาศเย็นสบาย บริ สทุ ธิ์ สดชื่น และ ด้ วย
ความที่อยูบ่ นเขา จึงเป็ นจุดชมวิวพาโนรามาได้ อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์ จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้ เคียง ทัง้
ยังได้ เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้ วย สามารถขึ ้นชมบรรยากาศด้ านบนด้ วยรถราง ทาให้ สามารถชมความงาม
ระหว่างทางได้ ด้วย
เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ คาเมร่ อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์ มาเลเซีย สถานที่พกั ผ่อนตากอากาศที่ขึ ้นชื่อที่สดุ แห่งหนึง่ ของ
มาเลเซีย ระหว่างทางให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับธรรมชาติอนั สลับซับซ้ อนซึง่ มีความงดงาม อยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเล 4,500
ฟิ ต บนเขาแห่งนี ้แบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชัน)
้ ชันแรกคื
้
อ Ring Let ชันที
้ ่สองคือ Tanahrata ชันที
้ ่สามคือ Bring
Chang ทุกระดับจะมีร้านค้ าและโรงแรม แม้ แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยงั เปิ ดให้ บริ การบนเขาแห่งนี ้ นาท่านไต่ระดับภูเขา
ซึง่ เป็ นเส้ นทางทีค่ ดเคี ้ยวจากเขาลูกหนึง่ ไปสูเ่ ขาอีกลูกหนึง่ ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรี ยงรายตามไหล่เขา

เย็น

นาท่ านรับประทานอาหารมือ้ เย็น STEAMBOAT
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่ า 3.5*

วันที่สาม

คาเมร่ อนไฮแลนด์ – เก็นติง้ ไฮแลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก

(B/L/D)

นาท่านเข้ าชม นา้ ตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชันหิ
้ นแกรนิต โดยชันสุ
้ ดท้ ายที่ไหลลงสูส่ ระน ้ามีความ
สูง 25 เมตร ในบริ เวณใกล้ เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้ พื ้นเมืองให้ ได้ ลิ ้มลอง พร้ อมเลือกซื ้อ
หาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็ นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรื อ Best of Highlands
นาท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้ าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนันแวะชม
้
ฟาร์ มผึง้ สัมผัสกับความ
งดงามของดอกไม้ หลากสี และซื ้อหาผลิตภัณฑ์จากน ้าผึ ้งปลอดสารพิษในฟาร์ ม แล้ วนาชม ตลาดเช้ า
แวะซือ้ ของพืน้ เมืองผลไม้ สดๆ และสินค้ าท้ องถิ่น อาลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสูเ่ ก็นติ ้ง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่ าย

จากนันเดิ
้ นทางต่อสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ Genting Highland
ถึงสถานีกระเช้ าลอยฟ้า SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินค่ าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบห้ ามนากระเป๋าใบใหญ่ ข้ึนกระเช้ า เพราะฉะนั้ นท่ านสมาชิกทัวร์ ต้อง
เตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่ เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้ วยเพื่อเตรียมนาของส่ วนตังที่จะนาไปใช้ บนเก็นติ้ง 1 คืน)
นาท่านนัง่ กระเช้ าลอยฟ้ า ขึ ้นสูย่ อดเขาเก็นติ ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ ยาวที่สดุ ในเอเชียจะได้ สมั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริ สทุ ธิ์อนั หนาวเย็น (โปรดนาเสื้อหนาวติดตัวไปด้ วย)

เก็นติ ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริ เวณเขตติดต่อของรัฐ
ปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต หรื อ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร
การก่อสร้ างดาเนินด้ วยความยากลาบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้ เริ่ มลงมือตัดถนนขึ ้นสูย่ อดเขาในปี 2508 ใช้ เวลา
ถึง 4 ปี แล้ วจึงดาเนินการสร้ างรี สอร์ ท โดยในปี 2514 ได้ เปิ ดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึง่ ปั จจุบนั ได้ เปลีย่ นชื่อ
เป็ น Theme Park Hotel
เย็น

นาท่ านรับประทานอาหารมือ้ เย็น
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่ า 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไม่ มีห้องพักแบบ 3ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***

หากห้ องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกกับสถานที่ตา่ ง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่าง
ถูกต้ องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสีย่ งโชคต่างๆ เช่น สล๊ อตแมชชีน
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็ นต้ น(สำหรับท่ำนทีต่ อ้ งกำรเข้ำคำสิ โน ท่ำนสุภำพบุรุษ และสุภำพสตรี ใส่ชดุ สุภำพ เด็ก
อำยุต่ำกว่ำ 21 ปี ห้ำมเข้ำในคำสิ โน)
***สวนสนุกกลางแจ้ งขณะนีก้ าลังทาการปรับปรุ งเพื่อเปิ ดเป็ น 20TH CENTURY FOX WORLD ***
วันที่ส่ ี

วัดถา้ บาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุ งเทพ (B/L/-)

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในยามเช้ าให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24
องศาเซลเซียส จนได้ เวลาอาลาสายหมอก นัง่ กระเช้ าไฟฟ้ ากลับสูส่ ถานีกระเช้ าไฟฟ้ าโกตงจายา
และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ ท่านได้ พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริ เวณร้ านค้ า
สินค้ าพื ้นเมือง เพื่อเลือกซือ้ หาของฝากพื ้นเมือง อาทิ ผงปรุ งบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครั วมาเลเซีย
กาแฟขาวขึ ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นาท่านแวะนมัสการ พระ
ขันธกุมาร ที่ วัดถา้ บาตู เป็ นศาสนสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ของศาสนาฮินดู ด้ านหน้ าปากทางขึ ้นบันไดไป
ยังถ ้า ข้ างบนมีรูปปั น้ ของพระขันธ์กมุ ารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสูก่ รุ งกัวลาลัมเปอร์ ให้ ทา่ นได้ ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่ เป็ นเมืองที่ตงขึ
ั ้ ้นที่
บริ เวณที่แม่นา้ 2 สายตัดกัน นาท่านแวะถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ของตึกระฟ้ าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรนัส ซึ่งเป็ น
อาคารแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก ด้ วยความสูงถึง 452 เมตร

จากนันน
้ าท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สดุ ในมาเลเซีย แวะถ่ายรู ปกับ อนุ สาวรี ย์ทหารอาสา เพื่อลารึ ก
เหตุการณ์ การสู้รบได้ แก่สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 บริ เวณนัน้ เป็ นสวนสาธารุ ณะที่สวยงาม จากนัน้ นาท่านชม
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่ า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิ ปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่
ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ของทางราชการ ตังอยู
้ ต่ รงข้ ามกับ เมอร์ เดก้ าสแควร์ ซึ่งเป็ นจัตรุ ัสที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ ฉลองเอก
ราชพ้ นจากประเทศในเครื องจักรภพ
เที่ยง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานราชการ รวมถึงทาเนียบ
นายกรั ฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝั นในนิยายอาหรั บราตรี ของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของ
ประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจาที่จตั รุ ัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็ นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้ างจากหิ น
อ่อนสีกหุ ลาบ ตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ซึ่งมีรูปร่ างประหนึ่ง
ลูกศรพุง่ ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

......... น. ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
16.00 น. นาท่านลัดฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้ อมความประทับใจ
***************
“มากกว่ าความชานาญ คือ การให้ บริการด้ วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ ในการปรับเปลี่ยนราคา หาก
มีการปรับขึน้ ของภาษีนา้ มันของสายบิน
กรุ๊ ปออกเดินทางได้ เมื่อมีจานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่ านไม่ มหี ัวหน้ าทัวร์ *** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่ านขึน้ ไป (มีหัวหน้ าทัวร์ )
กรุ ณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่ อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ ของลูกค้ า
*** กรุ ณาตรวจสอบพาสปอร์ ต ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

อัตราค่าบริการ
Flight
SL702
0745-0915
OD522
1600-1710
Flight

วันเดินทาง
7-10 SEP 2018
21-24 SEP 2018

วันเดินทาง
5-8 OCT 2018

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

12-15 OCT 2018
วันสวรรคตในหลวง
20-23 OCT 2018
วันปิ ยมหาราช
26-29 OCT 2018

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

7-10 DEC 2018
วันรัฐธรรมนูญ
13-16 DEC 2018
20-23 DEC 2018
20-23 DEC 2018
27-30 DEC 2018
28-31 DEC 2018
วันปี ใหม่
29 DEC – 1 JAN
วันปี ใหม่
30 DEC – 2 JAN
วันปี ใหม่
31 DEC – 3 JAN
วันปี ใหม่

SEP-18
ราคาผู้ใหญ่
ท่ านละ
12,999.7,999.12,999.7,999.OCT-18
ราคาผู้ใหญ่
ท่ านละ
12,999.7,999.-

จอยแลนด์ หัก
ค่ าตั๋ว

พักเดี่ยว

-2,500.-

3,900.-

-2,500.-

3,900.-

จอยแลนด์ หัก
ค่ าตั๋ว

พักเดี่ยว

-2,500.-

3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

-2,500.-

3,900.-

จอยแลนด์ หัก
ค่ าตั๋ว

พักเดี่ยว

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

9,999.9,999.9,999.10,999.-

-2,500.-2,500.-2,500.-2,500.-

3,900.3,900.3,900.3,900.-

10,999.-

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

11,999.-

-2,500.-

3,900.-

9,999.DEC-18
ราคาผู้ใหญ่
ท่ านละ

**สาหรับหนังสือเดินทางต่ างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ากว่ า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน) ไม่ มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ากว่ า 2 ปี

ราคา 2,000 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจาท่ านละ 5,000 บาท
พร้ อมส่ งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตให้ เจ้ าหน้ าที่จองทัวร์ / ส่ วนที่เหลือจ่ ายก่ อนเดินทาง 15 วัน
อัตรานีร้ วม








ค่าตัว๋ เครื่ องบิน และภาษี น ้ามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตัว๋ กรุ๊ป)
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศบริ การตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ระบุไว้ ในรายการ
ค่าที่พกั 3 คืนพักห้ องละ 2 ท่านตามรายการ
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ในประเทศ 15 กก. // ต่างประเทศ 15 กก. (หากต้ องการเพิ่ม 5 กก. ชาระเพิ่ม 250 บาท/เที่ยวบิน)
ค่าบัตรเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ ระบุไว้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ ้นระหว่างวันเดินทาง
เท่านันโดยจะต้
้
องใช้ ใบรังรองแพทย์และใบเสร็ จรับเงินในการเบิก)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 โปรดเตรียมทิปไกด์ +คนขับ 1500 บาท/ท่ าน
ชาระที่สนามบิน (ไม่ รวมหัวหน้ าทัวร์ ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)






ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางที่น ้าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่มิได้ ระบุไว้ ในรายการ เช่น ค่าซักรี ด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
ภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้ เคียงกัน โดยจะมีการแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost

เอกสารที่ใช้ ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มวี นั กาหนดอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจ่ ะออกเดินทาง
 ต้ องมีหน้ าว่างอย่างน้ อย 2 หน้ า
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
(ยกเว้ นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจากับทางสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มกี ารการันตีคา่ มัดจาที่ พกั โดยตรงหรื อ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้ )
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
5. เนื่องจากตัว๋ เครื่ องบินต้ องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้ าตัว๋ เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิ
้ น้ ถ้ า
กรณียกเลิก หรื อเปลีย่ นแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ กบั ท่าน
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่บริ ษัทระบุในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
7. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้ หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะ
ค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้
แล้ วทังหมด
้

หมายเหตุ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์ และเหตุสดุ วิสยั บางประการ
เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้
บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริ ษัทฯมีสทิ ธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงหรื อสับเปลีย่ นรายการได้ ตามความเหมาะสมบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเลือ่ นการเดินทางในกรณีที่มีผ้ ู
ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื ้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่า
ทัวร์ เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมด
้
ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระ
โดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริ ษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ ้นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ

