
              

 

    

Malaysia ครบสตูร คาเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติ�ง 
กวัลาลมัเปอร ์
3 วนั 2 คนื  

โดยสายการมาเลเซยี แอรไ์ลน ์(MH) 

 
 
 
    

 

 
• นําทา่นสูค่าเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนที.อากาศเย็นตลอดปี 
• ชมมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ูต ั�งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา 
• ชมถํ �าบาต ู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที.ศกัด ิ<สธื ิ<ของศาสนาฮนิด ู
• ชมยอดเขาเก็นติ�งสถานที.พกัตากอากาศอนัเลื.องชื.อ 
• ชมตกึแฝดปิโตรนสัเป็นอาคารแฝดที.สงูที.สดุในโลก 
• อสิระชป้ปิ� งสนิคา้แบรนดด์งั ที.ลดราคาสงูสดุ Mitsui Outlet 
 

          กาํหนดการเดนิทาง                                                                              
วนัที. 08-10 มนีาคม 2562                                                                                           6,888.- 

วนัที. 15-17, 22-24, 29-31  มนีาคม 2562                    8,888.-                                                                     
วนัที. 05-07, 19-21, 26-28 เมษายน 2562                         8,888.- 
วนัที. 12-14 เมษายน 2562                                                                                           11,888.- 

วนัที. 03-05, 10-12, 17-19, 25-27 พฤษภาคม 2562                   8,888.-                       
วนัที. 18-20 พฤษภาคม 2562                                                                                10,888.- 

วนัที. 07-09, 14-16,  21-23, 28-30 มถินุายน 2562                   8,888.- 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

เร ิ.มเพยีง  6 ,888 .-  
รายการทวัร ์ต ัSวเครื.องบนิ + 

 



              

 

    

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง

วนั คํ.า  

1. 
กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์ - คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– นํ �าตกอสีกนัดา - 
Nova Hotel Cameron Highlands 

✈ X O 
Nova Hotel Cameron 
Highlands ระดบั 3 
ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

2. คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี. – สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติ�ง – 
หา้ง First World Plaza - Awana Hotel  Genting Hightland 

O O X 

Awana Hotel  
Genting Hightland 
ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

3. 
ถํ �าบาต ู- ตกึแฝดปิโตรนสั – เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มสัยดิปตุรา - 
ช็อปปิ� ง Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

O O ✈  

 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที. 1:  กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- นํ �าตกอสีกนัดา 

09.00 น. 
 

คณะมาพรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชั �น 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เชค็อนิ
กรุ๊ปของสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ที�ใหก้ารตอ้นรับ และ
อํานวยความสะดวก 

11.05 น. 
 

นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกวัลาลัมเปอร ์โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 
MH785 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 

 

14.15 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิ กวัลาลัมเปอร ์นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ (เวลา
ที�ประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั�วโมง)   
 

 

เดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซึ�งเป็นสถานที�ตากอากาศ พักผอ่นที�ข ึ�นชื�อที�สดุแหง่หนึ�งของ
ประเทศมาเลเซยี ดนิแดนที�อยูส่งูกวา่ระดับนํ�าทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม
ธรรมชาตบินเขาอนัสลับซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิกบัความงดงามซึ�งประกอบดว้ย 
สิ�งกอ่สรา้งและประวัตติา่งๆ มากมาย ชมความงามของไรช่าคาเมรอ่น ที�ปลกูทั�วทั�งขนุเขา 
พรอ้มกบัทัศนยีภาพอนัสวยงาม ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลอืกชมิชารสชาตติา่งๆและถา่ยรปู
ธรรมชาตอินัสวยงาม นําทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บันํ�าตกอสีกนัดา ซึ�งเป็นนํ�าตกที�มคีวามสวยงามแบบ
ธรรมชาตอิยา่งมาก ตั �งอยูร่ะหวา่งเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชื�อเต็มนํ�าตกอสีกนัดา
ก็คอื Lata Iskandar Waterfall อยูใ่นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นนํ�าตกธรรมชาตทิี�
มคีวามชมุชื�นและมนํี�าไหลตลอดทั�งปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ.า       รบัประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร 



              

 

    

 
 

      Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที. 2:  
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี. – สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติ�ง – หา้ง First 
World Plaza 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
นําทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชื�นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ นําทา่นชม สวนสตรอ
เบอรี. ที�มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั�งปี จากนั�นนําทา่นไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender 
Cameron Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสูย่อดเขาเก็นติ�ง (City of Entertainment) สถานที�พักตากอากาศอนั
เลื�องชื�อ เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําทา่นนั�งกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สู่
ยอดเขา เก็นติ�ง ไฮแลนด ์นครที�ไมเ่คยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั�งปี ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาท ีนั�งกระเชา้ขา้มภเูขาที�ที�มคีวามอดุมสมบรูณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมาก จากนั�นนํา
ทา่นชมเฟิสรท์เวลิด์พลาซา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั CITY OF ENTERTAINMENT 
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ�งที� FIRST WORLD PLAZA และใหมล่า่สดุเพิ�งเปิดปี 2017 
หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสนิคา้ที�ทันสมัยและใหญโ่ตบนยอดเขา ที�เต็มไป
ดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชั �นนําของโลกมากมาย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาติ
มากมาย รวมถงึรา้นอาหารไทย อาหารจนี อาหารญี�ปุ่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกนั�งรถราง
ชมโดยรอบเก็นติ�ง และสามารถสนุกกบั SNOW WORLD โลกแหง่หมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนาน
เต็มที�กบั บา้นผสีงิ อสิระตามอธัยาศัย(ไมร่วมคา่เครื�องเลน่) หรอืใหท้า่นสนุกกบัคาสโินเสี�ยง
โชคซึ�งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที�มเีครื�องเลน่ที�ถกูกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค 
หรอืทา่นจะเลอืกซื�อชมโชวร์ะดับโลกตามอธัยาศัย (กรณีทา่นที.จะเขา้คาสโิน ** 
สภุาพบรุษุควรสวมเสื�อคอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายุ
ตํ.ากวา่ 21ปี หา้มเขา้คาสโิน** 

 
 

คํ.า **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพื.อความสะดวกสบายในการทอ่งเที.ยว** 

 
      นําคณะเขา้สูท่ ี.พกั Awana Hotel  Genting Hightland ระดบั 3 ดาว หรอื 
เทยีบเทา่ **ในกรณีที.ไมส่ามารถเขา้พกัโรงแรม ที.เกนติ�งได ้จะเปลี.ยนเป็นพกัโรงแรม 
ในกวัลาลมัเปอร ์Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่** 

วนัที. 3:  
ถํ �าบาต ู– ตกึแฝดปิโตรนสั - เมอืงใหมป่ตุตราจายา – มสัยดิปตุรา- ช็อปปิ� งที. 
Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นเดนิทางสู ่ถํ �าบาต ูเป็นสญัลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมู่
นักทอ่งเที�ยว เป็นวัดและสถานที�ประกอบพธิกีรรมในศาสนาฮนิดอูกีดว้ย ในแตล่ะปี ผูม้ใีจ
ศรัทธาและนักทอ่งเที�ยวหลายพันคนเดนิทางมาที�นี� โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ระหวา่งเทศกาล
ประจําปีไทปซูมั  



              

 

    

ถํ�าหนิปนูแหง่นี�ตั �งอยูท่างดา้นเหนอืของกรงุกวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยสามถํ�าหลัก ซึ�งใชเ้ป็น
วัดและศาลฮนิด ูสิ�งที�น่าสนใจที�สดุของถํ�าบาตกู็คอื รปูปั�นเทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ี�
ตั �งอยูใ่กลก้บัปากถํ�า นอกจากนี� หากคณุเดนิขึ�นบนัได 272 ขั �น คณุจะสามารถมองเห็น
ทัศนยีภาพและเสน้ขอบฟ้าที�สวยงามของเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆ วัด คณุจะเห็นลงิวิ�งเลน่กนั
อยา่งอสิระ ที�นี�ยังเป็นจดุปีนหนา้ผาที�ไดรั้บความนยิมในหมูนั่กทอ่งเที�ยวที�ชื�นชอบการผจญภัย 
นอกจากนี� ยังมถํี�ารามายณะซึ�งดา้นในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดใูหเ้ที�ยวชม 

 
นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึ�น 28 USD) ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของตกึระฟ้า
ในกวัลาลัมเปอร ์และยังเป็นอาคารแฝดที�สงูที�สดุในโลก ที�สงูถงึ 452 เมตร 

 

 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา(Putrajaya City) เมอืงแหง่อนาคตที�มคีวามงดงาม
ประดจุเมอืงเนรมติเป็นเมอืงที�ใหค้วามสําคัญ กบัสิ�งแวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี�
สมัยใหม ่และยังเป็นที�ตั �งของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงามของ
สถาปัตยกรรมที�สวยงามในนครแหง่ใหมข่องมาเลเซยี นําทา่นชมจัตรัุสปตุรา นําทา่นชมมสัยดิ
ปตุรา มสัยดิสชีมพ ูมัสยดิแหง่เมอืงซึ�งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั �งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา 

 หลังจากนั�นใหท้า่นอสิระชอ็ปปิ�งที. หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอาทเ์ลท
ระดับพรเีมยีม ทมีสีนิคา่ลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสนิคา้แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ซึ�งอยูใ่กล ้
กบัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจําหน่ายสนิคา้แบ
รนดด์ังนับรอ้ยรา้น ตั �งแตแ่บรนดเ์ครื�องสําอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชั�น บนพื�นที�หลายหมื�น
ตารางเมตรกบัความตื�นตาตื�นใจที�เพิ�งเปิดใหบ้รกิารไปเมื�อกลางปีที�ผา่นมา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

 

    

 

คํ.า **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพื.อความสะดวกสบายในการทอ่งเที.ยว** 

19.00 น. 
 

 
สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ KLIA 

22.00 น.  
นําทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที�ยวบนิที� 

MH796 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั�วโมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิkภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี.ยนแปลงไดท้ ั�งนี�ข ึ�นอยูก่บัสภาวะอากาศ  
และเหตสดุวสิยัตา่งๆที.ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะคาํนงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั*** 

โปรแกรม : Malaysia ครบสตูร 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบมิาเลเซยี แอรไ์ลน ์(GO1G1-KULMH02)  
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดี�ยวเพิ�ม 
ราคา 

ไมร่วมตัmว 

08-10 มนีาคม 2562 6,888.- 6,888.- 6,888.- 4,500.- 2,488.- 

15-17 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

22-24 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

29-31 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

05-07 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

12-14 เมษายน 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,500.- 6,488.- 

19-21 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

26-28 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 5,488.- 

25-27 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

07-09 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

14-16 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

21-23 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 



              

 

    

28-30 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 5,000 ราคานี�รวมรายการทัวร ์ตัmวเครื�องบนิ*** 

 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ํ.ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึ�นไปกอ่น
การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ.า 6 หนา้  
หมายเหต ุ: สาํหรบัผูเ้ดนิทางที.อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก
บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 

อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
 

1. คา่ตัmวเครื�องบนิ ชั �นประหยัด ( Economy Class) ที�ระบวุันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 
และอยูภ่ายใตเ้งื�อนไขของสายการบนิ)  
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  
3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตามรายการ 
4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที�ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ  
6. คา่เขา้ชมสถานที�ทอ่งเที�ยวตามรายการ 
7. นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทางที�สามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (นํ�าหนัก 30 กโิลกรัม)  
8. คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 
200,000 บาท ตามเงื�อนไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื�อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื�องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 
เพิ�มเตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบี�ยประกนัเริ�มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที�มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื�อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 
10. คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% 
 
 

 
   อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม 

 
1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            คา่นํ�าหนักเกนิจากทาง
สายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ�น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมี
คา่ที�สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 
3. ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
4. คา่ธรรมเนยีมนํ�ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีที�สายการบนิมกีารปรับขึ�นราคา 
 
 
 
 
 

   เง ื.อนไขการจอง  
 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-

3 วัน หลงัจากทําการจองแลว้  



              

 

    

2. การชําระคา่ทัวรส์ว่นที�เหลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด 

เนื�องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที�พักและตัmวเครื�องบนิ มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิk เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

4. สําหรับผูโ้ดยสารที�ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื�นวซีา่ให ้เมื�อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิkในการคนืคา่มัดจําทั �งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิ<ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั�งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจํานวนที.

บรษิทัฯกาํหนดไว ้(15ทา่นขึ�นไป) เนื�องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื�นที�เดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระ

คา่เสยีหายตา่งๆที�เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ�งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะทําการเลื�อนการเดนิทางของทา่นไปยัง

คณะตอ่ไปแตทั่ �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที�ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจําตัmว  ในกรณีที�ไมส่ามารถเดนิทางได ้

7. กรณีทา่นไดชํ้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิkในการหักคา่ใชจ้า่ยบางสว่นที�เกดิขึ�น

จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัmวเครื�องบนิไปแลว้ หรอืไดชํ้าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิkในการหกัเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที�เกดิขึ�นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื�องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที�ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวน

สทิธิkในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั�งหมด 

 


