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Malaysia 
มาเลเซยี สบาย...ครบสตูร คาเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติง้ 

กวัลาลมัเปอร ์

โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) 
3 วนั 2 คนื 

ไฮไลท.์..ราคาทวัรส์บายกระเป๋า 

1. น าทา่นสูค่าเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนทีอ่ากาศเย็นตลอดปี 
2. ชมมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ูต ัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 
3. ชมถ า้บาต ู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานทีศ่กัด ิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิด ู

4. ชมยอดเขาเก็นต ิง้สถานทีพ่กัตากอากาศอนัเลือ่งชือ่ 
5. ชมตกึแฝดปิโตรนสัเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีสุ่ดในโลก   
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รายละเอยีดการเดนิทาง 
วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 
กรงุเทพฯ – กัวลาลัมเปอร ์-ถ ้าบาต ู-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์

- น ้าตกอสีกันดา   
✈ 🍽 🍽 

Nova Hotel Cameron 

Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ 

2 
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์

– เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza  🍽 🍽 X 
First World Hotel 

Genting ระดบั 3 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ 

3 
เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มัสยดิปตุรา – ตกึแฝดปิโตรนัส 
– ชอ็ปป้ิง - กรงุเทพ 🍽 🍽 ✈  

หมายเหต ุ: ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคนขบัรถทา่นละ 600 บาท/ทรปิ 
**สว่นหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจในการใหบ้รกิาร** 

  

เครือ่งแอรบ์สั A319 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30 กก. 

  

 

 
 

วนัแรกของการเดนิทาง 
กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-ถ า้บาต ู-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- น า้ตกอสีกนัดา   
04.00 น. คณะมาพรอ้มกันที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร ์M เชค็อนิกรุ๊ปของสายการบนิ มาเลเซยี

แอรไ์ลน์ (Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
05.55 น. น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกัวลาลัมเปอร ์โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH797 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง 

09.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิ กัวลาลัมเปอร ์น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ (เวลาทีป่ระเทศมาเลเซยีเร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยังถ ้าบาตู ใหท้า่นไดท้า่นแวะนมัสการและถา่ยรปูภายนอก พระขันธกุมาร ที่
วัดถ ้าบาต ูซึง่เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีูปป้ันของพระขันธ์

กมุารสงูประมาณ 43 เมตร 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซ ึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศ พักผ่อนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึ่งของประเทศ

มาเลเซยี ดนิแดนทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตบินเขาอันสลับซบัซอ้นตลอดสอง
ขา้งทาง เพลดิเพลนิกับความงดงามซึง่ประกอบดว้ย สิง่กอ่สรา้งและประวัตติา่งๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน 
ทีป่ลูกทั่วทั่งขุนเขา พรอ้มกับทัศนียภาพอันสวยงาม ใหทุ้กท่านไดอ้สิระเลอืกชมิชารสชาตติ่างๆและถ่ายรูปธรรมชาตอิัน

สวยงาม น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน า้ตกอสีกนัดา ซึง่เป็นน ้าตกทีม่ีความสวยงามแบบธรรมชาตอิย่างมาก ตัง้อยู่ระหว่าง
เสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชือ่เต็มน ้าตกอสีกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศ
มาเลเซยี โดยเป็นน ้าตกธรรมชาตทิีม่คีวามชมุชืน่และมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี 

  ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่องของการเดนิทาง 
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – หา้ง First World 
Plaza  
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เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 น าทา่นสมัผัสบรรยากาศอันสดชืน่แสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ น าท่านชม สวนสตรอเบอรี ่ทีม่อีากาศหนาวเย็น

ตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender Cameron Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอัธยาศัย 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสูย่อดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานทีพั่กตากอากาศอันเลือ่งชือ่ เดนิทางถงึสถานี

กระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สูย่อดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์นครทีไ่มเ่คยหลับใหล มอีากาศ
หนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีน่ังกระเชา้ขา้มภเูขาทีท่ีม่คีวามอดุมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นน า
ทา่นชมเฟิสรท์เวลิด์พลาซา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกับการชอ้ปป้ิงที ่FIRST 

WORLD PLAZA และใหม่ล่าสดุเพิง่เปิดปี 2017 หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที่ทันสมัยและ
ใหญ่โตบนยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาติ

มากมาย รวมถงึรา้นอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลือกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และ
สามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มทีก่ับ บา้นผีสงิ อสิระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่า
เครือ่งเลน่) หรอืใหท้่านสนุกกับคาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิดตลอด 24 ช.ม. ทีม่เีครือ่งเล่นทีถู่กกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี 

ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืทา่นจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีทา่นทีจ่ะเขา้คาสโิน ** สภุาพบุรุษควรสวมเสือ้
คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายตุ ่ากวา่ 21ปี หา้มเขา้คาสโิน** ) 

ค า่ อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั 

 ** กรณีทีไ่มไ่ดห้อ้งทีเ่กนติง้ ขอสงวนสทิธ ิเ์ปลีย่นทีพ่กัเป็นทีก่วัลาลมัเปอรแ์ทน **  
ทีพ่กั Awana Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง 

เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มสัยดิปตุรา – ตกึแฝดปิโตรนสั - ช็อปป้ิงที ่Pavilion - กรงุเทพ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา(Putrajaya City) เมอืงแหง่อนาคตทีม่คีวามงดงามประดจุเมอืงเนรมติเป็นเมอืงทีใ่ห ้
ความส าคัญ กับสิง่แวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีส่มัยใหม ่และยังเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบ
นายกรัฐมนตร ีชมความงามของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซยี น าท่านชมจตัุรสัปุตรา น าท่านชม

มัสยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู มัสยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นถา่ยรปูกับ ตกึแฝดปิโตรนสั ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในกัวลาลัมเปอร ์และยังเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุใน
โลก ทีส่งูถงึ 452 เมตร หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ็ปป้ิงทีห่า้ง Pavilion  

15.00 น. สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ KLIA 

18.05 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH780 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 
ชัว่โมง 

19.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ  
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** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ , รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้  

 

มาเลเซยี ครบสตูร คาเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติง้ กวัลาลมัเปอร ์3 

วนั 2 คนื BY MH 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั

คู ่1หอ้ง 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

1ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 

ทา่นละ 

 

INFANT 

จอยแลนด ์

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว

เพ ิม่ 

วันที ่: 26 – 28 พ.ค. 61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 4,500 

วันที ่: 01 – 03 ม.ิย. 61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 4,500 

วันที ่: 08 – 10 ม.ิย. 61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 4,500 

วันที ่: 30 ม.ิย. – 02 ก.ค. 61 8,991 8,991 8,991 5,000 8,500 4,500 

วนัที ่: 07-09  ก.ค.  61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 14 - 16 ก.ค. 61 8,991 8,991 8,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่:21 -23 ก.ค. 61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 27 - 29 ก.ค. 61 11,991 11,991 11,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 28 - 30 ก.ค. 61 11,991 11,991 11,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 4 - 6 ส.ค. 61 10,991 10,991 10,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 11 - 13 ส.ค. 61 11,991 11,991 11,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่: 25 - 27 ส.ค. 61 10,991 10,991 10,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่:  1 -3 ก.ย. 61 8,991 8,991 8,991 5,000 8,500 
4,500 

วนัที ่:  8 - 10 ก.ย. 61 9,991 9,991 9,991 5,000 8,500 4,500 

วนัที ่: 15 - 17 ก.ย.  61 7,991 7,991 7,991.- 5,000 8,500 4,500 

วนัที ่: 22 - 24 ก.ย. 61 9,991 9,991 9,991.- 5,000 8,500 4,500 

วนัที ่: 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61 7,991 7,991 7,991.- 5,000 8,500 4,500 

** หากทา่นทีต่อ้งออกตัว๋ภายใน (เครือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที่

เจา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล ์

หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ** 
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“ราคาทวัรส์ าหรบัลูกคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้” 

**พาสปอรต์ตา่งชาต ิโปรดตดิตอ่เรา** 

 

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมี

จดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศก ์ละ 600 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น*** 

ทปิหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

**บรกิารแจกน า้ดืม่วนัละ 1 ขวด ** 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

  

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1. บรษัิทฯสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหายไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของไทยไมอ่นุญาตให ้

  เดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง 

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการที่จะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยที่ทาง บรษัิทฯไม่

  สามารถควบคมุไดเ้ชน่การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

3. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ (โปรแกรมและ

  รายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับภาวะอากาศ และเหตุสดุวสิัยต่าง ๆ ทีไ่ม่สามารถ

  คาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคัญ) 

4. บรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน10ท่านทางบรษัิทฯสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทางโดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบ

  ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย7 วันกอ่นการเดนิทาง  

6. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

7. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนั้นทางบรษัิทฯ 

  จะไมข่อรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้  

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัด ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ พรอ้มค่าภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและค่า

ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 

2. คา่โรงแรมทีพั่กตามรายการทีร่ะบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง) ** ในกรณีทีท่่านจองหอ้งพักแบบ TRIPLE [ 2 เตยีง+1 ที่

นอนเสรมิ ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพักแบบ TRIPLE ได ้ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพักใหต้ามความ

เหมาะสมตอ่ไป ** 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
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4. คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบุ 

5. คา่รถรับสง่และระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ

6. คา่ประกันอบุัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี

เกดิอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์ 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีทีน่ ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม/ทา่น สว่นเกนิน ้าหนัก เงื่อนไขตามสายการ

บนิก าหนด 

3. คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดืม่, คา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดีฯลฯ 

4. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

5. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% หัก ณ ทีจ่่าย 3 % 

6.    คา่ทปิส าหรับ คนขับรถและมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตอ่ทา่นละ 600 บาทตอ่ทรปิ ตอ่ทา่น* 

 ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

 เพิม่เตมิกับทางเจา้หนา้ทีบ่รษัิทได ้** 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   

 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื่อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 10,000 บาท  (ทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บ

เงนิแลว้เทา่นัน้)  

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบรษัิทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่นก าหนดเนื่องจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนั้นจะถอืว่าท่าน

ยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้่ายทา่นละ 10,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15วันกอ่นเดนิทางทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 
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5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตาม

จ านวนทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้(10ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะพจิารณาเลือ่นการ

เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืได ้เชน่ค่าตั๋วเครือ่งบนิค่าหอ้ง 

คา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ในกรณีทีไ่มส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทาง

บรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจ าให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่บรกิารยืน่วซีา่, ค่าวซีา่ และค่าใชจ้่ายบางสว่น

ทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทางเมอืงนอกเช่น 

โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แตก่รุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธวซีา่ หรอืไม่ว่าดว้ยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม

ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

เร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกัน หากตอ้งการเคลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ้่ายสว่นต่างทีส่ายการบนิ และบรษัิททัวรเ์รียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณียกเลกิการเดนิทาง และไดด้ าเนินการ ออกตั๋ว

เครือ่งบนิไปแลว้ (กรณีตั๋ว REFUNDได)้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ 

2. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้ หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แลว้แต่สายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

3. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ  

 

เร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรมอาจมี

หอ้งพักแบบ 3 ทา่นจ านวนไมม่ากนัก จงึขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

2. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

 


