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Let's Go Holiday Co.,Ltd. TAT License 11/07184 
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Tel : 02-1083478-79  Fax : 02-1084249 
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ก ำหนดวนัเดนิทำง:   12-14 ส.ค. 60 11,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:   08-10 ก.ย. 60 9,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:   29 ก.ย.- 01ต.ค. 60 10,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   13-15 / 21-23 ต.ค. 60 11,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:   03-05 / 17-19 พ.ย. 60 10,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:   09-11 ธ.ค.60  11,900.- 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:   30ธ.ค.60-01 ม.ค. 61/ 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61 12,900.- 
 

 โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์– ถ ้าบาต ู - คาเมรอ่น ไฮแลนด ์ ✈ O O 
Heritage Hotel 

Cameron Highlands 

2 
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– 

น ้าตกอสีกนัดา – เก็นติง้ 
O O X 

First World Hotel 

Genting Highlands 

3 

เก็นติง้ – เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มสัยดิปตุรา - 

กวัลาลัมเปอร ์– ตกึแฝดปิโตรนัส - ชอ็ปป้ิงที ่Pavillion - 

กรงุเทพ 

O O ✈  

 
 
 
 

 ครบสตูรมำเลเซยี คำเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติง้     
ปตุตรำจำยำ กวัลำลมัเปอร ์3 วนั 2 คนื(MH)  

โดยสายการบนิ มาเลเซยี แอรไ์ลน ์

 

mailto:info@letsgoholidays.com
http://www.letsgoholidays.com/
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วนัแรก     กรุงเทพฯ – กวัลำลมัเปอร ์– มสัยดิอำเหม็ด - อำคำรสลุตำ่น อบัดลุ ซำมดั - ถ ำ้บำตู - คำเมรอ่น ไฮแลนด ์

 04.00 น. คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M
เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ มำเลเซยีแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้าร
ตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

 

 06.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกวัลำลมัเปอร ์โดยสายการบนิ มำเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
MH797 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง  

 

09.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กัวลาลัมเปอร ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ 
(เวลาทีป่ระเทศมาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังจากนัน้น าท่านชม มสัยดิอำ
เหม็ด ซึง่เป็นมัสยดิเกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรยีท์หารอาสา 
เพื่อล ารกึถงึเหตุการณ์การสูร้บในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 จากนั้นน าท่านผ่านชม 
อำคำรสุลตำ่น อบัดุล ซำมดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีท่างราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ จัตุรัส
เมอร์เดกา้ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศใน
เครอืจักรภพ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัถ ้าบาต ูใหท้า่นไดา้ทา่นแวะนมสัการ พระขนัธ
กมุาร ทีว่ัดถ ้าบาตู ซึง่เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัได
ไปยงัถ ้า ขา้งบนมรีปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูประมาณ 43 เมตร 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศ พักผอ่นทีข่ ึน้
ชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล 4,500 ฟุต 
ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาตบินเขาอันสลับซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิ
กับความงดงามซึง่ประกอบดว้ย สิง่กอ่สรา้งและประวัตติ่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่
ชำคำเมรอ่น ทีป่ลกูทั่วทั่งขนุเขา พรอ้มกบัทัศนยีภาพอนัสวยงาม ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลอืก
ชมิชารสชาตติา่งๆและถา่ยรปูธรรมชาตอินัสวยงาม 

 

 เดนิทางถงึเมอืงคาเมรอน  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   

 ทีพ่กั Heritage Hotel Cameron Highlands ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่อง คำเมรอ่น ไฮแลนด ์– สวนสตอรเบอรี ่– สวนลำเวนเดอร ์– น ำ้ตกอสีกนัดำ – เก็นต ิง้ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 สมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่แสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ สมัผัสความสวยงามของ 
สวนดอกไมเ้มอืงหนาว ทีม่ากไปดว้ยความงามของ ดอกไมเ้มอืงหนาวนานาพันธุต์า่งๆ อาท ิ
แยมมริา่ กหุลาบ โคมญีปุ่่ น ฯลฯ สนุกกบัการถา่ยรปู ชมไรม่ะเขอืเทศ สสีนั สดใส ตืน่ตากบั
พชืพันธุก์ระบองเพชร ทีม่รีปูรา่งแปลกตา น าทา่นชม สวนสตรอเบอรี ่และความงามของ 
สวนดอกไม ้ทีอ่ากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี น าทา่นไปชม สวนลำเวนเดอร ์(Lavender 
Cameron Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศัย แวะชม ฟารม์ผึง้ ซ ึง่ชาวคาเมรอน
นยิมเลีย้งกนั เป็นจ านวนมาก ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศสภาพระบบนเิวศนภ์ายในฟารม์หรอื
เลอืกซือ้น ้าผึง้กลับบา้น ซึง่เป็นอาหารทีม่ปีระโยชนต์อ่รา่งกาย น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บั
น ำ้ตกอสีกนัดำ ซึง่เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามแบบธรรมชาตอิยา่งมาก ตัง้อยูร่ะหวา่ง
เสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชือ่เต็มน ้าตกอสีกนัดากค็อื Lata Iskandar 
Waterfall อยูใ่นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นน ้าตกธรรมชาตทิีม่คีวามชมุชืน่และมนี ้า
ไหลตลอดทัง้ปี 

 

กลำงวนั  บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานทีพ่ักตากอากาศ
อนัเลือ่งชือ่ เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า (หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ โปรดเตรยีม
กระเป๋าขนาดเล็กไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของใชส้ว่นตัวทีจ่ะน าไปใชบ้น
เก็นติง้ 1 คนื) น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สูย่อดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์
นครทีไ่มเ่คยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีน่ังกระเชา้
ขา้มภเูขาทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมาก จากนัน้น าทา่นเขา้ทีพ่ัก โรงแรมเฟิ 
สรท์เวลิด์ ใหทา่นไดเ้พลดิเพลนิกบั CITY OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกบัการชอ้ป
ป้ิงที ่FIRST WORLD PLAZA และใหมล่า่สดุเพิง่เปิดปี 2017 หา้งสรรพสนิคา้ SKY 
AVENUE เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมยัและใหญโ่ตบนยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนด์
เนมชัน้น าของโลกมากมาย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาตมิากมาย รวมถงึ
รา้นอาหารไทย อาหารจนี อาหารญีปุ่่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกน่ังรถรางชมโดยรอบ
เก็นติง้ และสามารถสนุกกบั SNOW WORLD โลกแหง่หมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มทีก่บั 
บา้นผสีงิ อสิระตามอธัยาศัย(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่) หรอืใหท้า่นสนุกกบัคาสโินเสีย่งโชคซึง่ 
เปิดตลอด 24 ช.ม. ทีม่เีครือ่งเลน่ทีถ่กูกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอื
ทา่นจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศัย (กรณีทา่นทีจ่ะเขา้คาสโิน ** สภุาพบรุษุควร
สวมเสือ้คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายตุ ่ากวา่ 21ปี หา้ม
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เขา้คาสโิน** (กรณีทีไ่มไ่ดห้อ้งพักบนเก็นติง้ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิจั์ดหอ้งพักที ่
กวัลาลัมเปอรแ์ทน)  

ค ำ่  อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศัย  

 ทีพ่กั First World Hotel Genting Highlands ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ำม       เก็นต ิง้ – เมอืงใหมป่ตุตรำจำยำ – มสัยดิปตุรำ - กวัลำลมัเปอร ์– ตกึแฝดปิโตรนสั - ช็อป

ป้ิงที ่Pavillion - กรงุเทพ 

เชำ้   บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม    

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุรำจำยำ(Putrajaya City) เมอืงแหง่อนาคตทีม่คีวาม
งดงามประดจุเมอืงเนรมติเป็นเมอืงทีใ่หค้วามส าคัญ กบัสิง่แวดลอ้ม พลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีส่มยัใหม ่และยงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ี
ชมความงามของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแหง่ใหมข่องมาเลเซยี น าทา่นชมจัตรัุสปุ
ตรา น าทา่นชมมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ูมสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ 
ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา  

 

กลำงวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร   

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุกวัลาลัมเปอรใ์หท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุ
กวัลาลัมเปอร ์ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ขึน้ทีบ่รเิวณแมน่ ้า 2 สายตัดกนั น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึ
แฝดปิโตรนสั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในกวัลาลมัเปอร ์และยงัเป็นอาคารแฝดทีส่งู
ทีส่ดุในโลก ทีส่งูถงึ 452 เมตร จากนัน้น าทา่นสูต่กึ พาวเิลยีน ใหท้า่นไดอ้สิระชอ็ปป้ิงเลอืก
ซือ้สนิคา้หลากหลายชนดิมากมาย 

 

 14.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนำมบนิ KLIA  

 16.10 น. น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ มำเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่
MH774 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

17.15 น. เดนิทางถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

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

 

พำสปอรต์จะตอ้งมอีำยกุอ่นกำรเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทีป่ระเทศไทย, ประเทศมำเลเซยี ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศ ทำง

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคำ่ใชจ้ำ่ยไมว่ำ่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

หมำยเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสำยกำรบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำยกำรเพือ่ควำมเหมำะสมไมว่ำ่จะ

เกดิจำก ควำมขดัขอ้งของ ยำนพำหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนนิกำรตำม

หมำยก ำหนดกำรได ้โปรแกรมกำรเดนิทำงเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม หรอืเปลีย่นแปลงรำยกำร

ทอ่งเทีย่วบำงรำยกำรหรอืทดแทนรำยกำรทอ่งเทีย่วบำงรำยกำร และจะตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรจ ำนวน 15 ทำ่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทำง  ในกรณีทีม่จี ำนวนผูโ้ดยสำรไมถ่งึ 15 ทำ่นไมม่หีวัหนำ้ทวัรไ์ทย    อตัรำคำ่บรกิำรนี ้

ส ำหรบัเดนิทำงต ัง้แต ่20 ทำ่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงไมถ่งึ 20 ทำ่น 

 
** กรณุำสง่มอบหนงัสอืเดนิทำงใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทำง เพือ่ประโยชนข์องทำ่นเอง ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KUL-MH001                               หนา้ 4 จาก 6  

                                                                                            
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

รำคำ 

ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 

ทำ่น) 

รำคำเด็ก 

(มเีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

รำคำเด็ก 

(ไมม่เีตยีง) 

พกักบั 2 

ผูใ้หญ ่

พกัเดีย่ว 

เพิม่ 

วนัที ่12-14 ส.ค. 60 11,900 11,900 10,900 4,200 

วนัที ่08-10 ก.ย. 60 9,900 9,900 8,900 4,200 

วนัที ่29 ก.ย. - 01 ต.ค. 60 10,900 10,900 9,900 4,200 

วนัที ่13-15 ต.ค. 60 11,900 11,900 10,900 4,200 

วนัที ่21-23 ต.ค. 60 11,900 11,900 10,900 4,200 

วนัที ่03-05 พ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 4,200 

วนัที ่17-19 พ.ย. 60 10,900 10,900 9,900 4,200 

วนัที ่09-11 ธ.ค. 60 11,900 11,900 10,900 4,200 

วนัที ่30 ธ.ค.60 - 01 ม.ค. 61 12,900 12,900 11,900 4,200 

วนัที ่31 ธ.ค.60 - 02 ม.ค. 61 12,900 12,900 11,900 4,200 

 

 

รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ หกัออก ผูใ้หญท่ำ่นละ 3,500 บำท  

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม     :    
1. คา่บตัรโดยสารชัน้ประหยดัไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) เสน้ทางตามทีร่ะบใุนรายการ รวมภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนัไว ้

เรยีบรอ้ยแลว้ 
     **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ ณ วันที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2559 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
2. คา่ทีพ่ัก 2 คนื หอ้งละ 2  - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 
5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
7. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม  
4. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถวันละ  200 บาทตอ่ทา่น 
5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
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กำรส ำรองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิเต็มจ านวน พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิกำรเดนิทำงในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทย, ประเทศอนิโดนเีซยี และ ประเทศ
ฟิลปิปินส ์ไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมดไมว่ำ่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีม ในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท  และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ตามเงือ่นไข 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขกำรเดนิทำง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจดัหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่
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บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศมาเลเซยีมมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศอนิโดนเีซยีตามที่
ระบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวาม
ประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวาม
แตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ 
15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตวัของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
17. ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุคร ัง้ มิ
เชน่น ัน้ทำงบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

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


