
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MH23 ทวัรม์าเลเซยี คาเมรอน เก็นติ�ง กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 3วนั 2คนื  
 

MH23 ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื : คาเมรอน เก็นติ�ง 
กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best Of Malaysia  Cameron Genting  2 
ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว 

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ั�งปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไม้
สวยงาม เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั@งกระเชา้ สวนสนกุในรม่ ชมคาสโิน ชอ้ปปิ� งเก็น
ต ิ�งเอา้เล็ท เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา 

เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH) บนตรงลง
กวัลาลมัเปอร ์

พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติ�ง 1 คนื *อาหารพเิศษ: สตมีโบต๊ 
1 มื�อ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที@ รายละเอยีดทอ่งเที@ยว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

2  คาเมรอน Lavender Graden นํ �าตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์  

3  เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดี@ยว 

21 - 23 Sep 2018  9,555  8,888 8,888 5,000 2,500 

28 - 30 Sep 2018  8,888  8,888 8,888 5,000 2,500 

05 - 07 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

12 - 14 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

19 - 21 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

26 - 28 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

02 - 04 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

09 - 11 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

16 - 18 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

08 - 10 Dec 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

14 - 16 Dec 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

21 - 23 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

29 - 31 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

30 Dec 2018 - 01 Jan 
2019  

13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

31 Dec 2018 - 02 Jan 
2019  

13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดทวัร ์

วนัที@ 1 สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

03.30  พรอ้มกนัที& สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 โซน M เคานเ์ตอรส์ายการ
บนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ที&บรษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตั=วโดยสาร 

05.55  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เที@ยวบนิที@ MH797  

09.05  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

นําท่านผ่านพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัGนนําท่านเดนิสู่ กวัลาลมัเปอร ์(เวลาประเทศ
มาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั&วโมง) กัวลาลัมเปอร ์ถงึเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร ์นําท่านชม“กรงุ
กวัลาลมัเปอร”์เมืองหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลานแห่งอสิระภาพ) ลาน
ประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากที&อังกฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอย่างยาวนาน 
เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา 
และชมอดตี เสาธงที&สูงที&สุดในโลก Union Jack ที&สูงถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนีG ยังเป็น
สถาปัตยกรรมอังกฤษ อย่างเห็นไดช้ัด ไม่ว่าจะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬิกา ที&ทุกๆ วันชาตขิอง 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชุมชนเพื&อ เฉลมิฉลองและมงีานรื&นเรงิกัน ซึ&งธงชาต ิอังกฤษไดถู้ก
ลดลงครั Gงสดุทา้ย เมื&อ วันที& 31 สงิหาคม 1957 และแทนที&ดว้ยธงชาตมิาเลเซยี 

เที&ยง  บรกิารอาหารเที@ยง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานที&พักผอ่นตากอากาศที&ข ึGนชื&อที&สดุแหง่หนึ&ง
ของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางที&คดเคี\ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพที&สวยงามของธรรมชาตสิอง
ขา้งทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ที&ปลกูทั&วทั Gงขนุเขา ทัศนยีภาพ
สวยงามมาก ถา่ยรปูกบัคนที&รูใ้จ พรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซืGอเป็นของฝากกบั
คนทางบา้น 

เย็น  ถงึคาเมรอน นําทา่นรบัประทานอาหารคํ@าแบบพื�นเมอืง(สตมีโบต๊) จากนัGนนําทา่นเขา้สูท่ ี@พกั
โรงแรม Heritage Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตามอธัยาศยั 
ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา (กรณุาเตรยีมเสืGอกนัหนาวดว้ยนะคะ่) 

 
 

วนัที@ 2 คาเมรอน Lavender Graden นํ �าตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ที&เย็นสบายจากนัGนนําท่านเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืง
หนาว และสตอเบอรี&คาเมรอนที&ข ึGนชื&อ ใหท้่านไดช้มบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้่านเลอืกซืGอ
ผลไมห้รอืของฝากตามอธัยาศยั จากนัGนนําทา่นไปชมLavender Cameron Gardenเป็นสวนดอก
ลาเว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว หลากหลายส ีใหท้่านถ่ายรูปตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่น
เดนิทางลงจากคาเมรอนเพื&อเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางแวะใหท้่านชมถ่ายรูปนํ �าตกอสิ
กานดา้ ที&อยูร่มิทาง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที&ยง  บรกิารอาหารเที@ยง ณ ภตัตาคาร  

จากนัGนนําท่านเดนิทางสู ่จากนัGนนําท่านเดนิทางสู ่Resort World Genting นําท่านไปชอ้ปปิGงที& 
Genting outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ่ เปิดใหม่ลา่สดุ บรเิวณสถานีกระเชา้ใหมข่ึGน
สูเ่ก็นติGง ท่านจะไดพ้บกับรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม ราคาพเิศษสดุ นําท่านสนุกตื&นเตน้โดยนํา
ท่านนั&งกระเชา้ลอยฟ้าที&ซืGอของที&ระลกึ รวดเร็วและปลอดภัยที&สุดแห่งหนึ&งของโลก จากสถานี 
SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สูย่อดเขา “เก็นติ�ง ไฮแลนด”์ นครที&ไมเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาว
เย็นตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่ระดบันํGาทะเล 6,000ฟิต 

:เขา้สู่ท ี@พกั FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ที&เฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า” ประเทศ
มาเลเซยี คณุจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอรแ์ซลวอลค์ที@เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติ�ง
ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติGง ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบันเทงิ ซึ&งพรั&ง
พรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ เครื&องเลน่และอกีนานาบรกิาร ตื&นตากับรูปปัGนขนาดใหญ่
ยักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานที&นัGนจรงิ ๆ   อสิระทอ่งเที@ยวที@ 
"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิ&ง 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ
,สวนสนุกTheme Park ทั Gงในร่มและกลางแจง้ฯลฯ(ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ 
กบัเกมสก์ารเสี&ยงโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิาร
ตลอด 24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ีแตง่ตัวสภุาพ เสืGอคอปก, สวมรองเทา้หุม้
สน้ และไมนุ่่งขาสั Gน )   

:บนเก็นติ�งไฮแลนด ์อุณหภูม ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื�อแจ็คเกตกนัหนาวไป
ดว้ย: 

คํ&า  บรกิาร อาหารคํ@าที@หอ้งอาหารโรงแรม 

(ที&พักบนเก็นติGงจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3ทา่น 
สามารถซืGอหอ้งพักเดี&ยวเฉพาะบนเก็นติGงได ้คา่พักเดี&ยวบนเก็นติGง ชาํระเพิ&มทา่นละ 1,500 บาท) 

 

วนัที@ 3 เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ที@หอ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติ�งโดยกระเชา้ 

จากนัGนนําท่านขึGนรถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถํ �าบาตู Batu Cave ชมวัดฮนิดูขนาดใหญ่ มี
องค์พระขนาดใหญ่ตั GงปากทางขึGนบันไดสู่ปากถํGา จากนัGนนําท่านซื�อ ของฝากพื�นเมอืง และ
รา้นดวิตี�ฟร ีจากนัGนนําท่านเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์จากนัGนนําท่านชมและถ่ายรูป บรเิวณดา้นหนา้
ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ จากนัGนนําทา่นชมและถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดที@สูงที@สุดในโลก ตึ
กปิโตรนสั 

เที&ยง  บรกิารอาหารเที@ยง ณ ภตัตาคาร  

บา่ย  จากนัGนเราไปลิGมรสช็อกโกแลตที& Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตที@ใหญ่ที@สุดใน
มาเลเซยีและท่านสามารถเลอืกซืGอเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย จากนัGนนําท่านเดนิทางไป ชม
เมอืงใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี ที&เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล ปตุราจายา ได ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื&อว่าเป็นเมอืงในสวนที& สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมอืงอย่างด ีเสน่หข์องที&นี&คอืสวนพฤษชาต ิ
ทะเลสาบปุตราจายาและอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที&ทํางานของ
นายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิสชีมพูอาคารที@ทําการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนียภาพที
สวยงาม จากน ั�นนําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA 

22.15  เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines เที@ยวบนิ MH796 

23.20  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 

หมายเหต ุ

รายการทัวรส์ามารถเปลี&ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื&องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ เป็นตน้ โดยมิ
ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั=วเครื&องบนิโปรโมชั&น จากสายการบนิ ดงันัGนเมื&อทา่นตกลงเดนิทาง จา่ยคา่
จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลี&ยนแปลง เลื&อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์
ในทุกกรณี และกรณีที&ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครื&องบนิภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตั=ว
เครื&อง มฉิะนัGนบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆทั GงสิGน กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี&ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื&องมากจากการปรับขึGน ราคาของสายการบนิเชอร์
ชารท์นํGามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัย อตัราแลกเปลี&ยน และเมื&อตกลงเดนิทางและออกตั=วบตัรโดยสารแลว้ ไม่
สามารถเปลี&ยนแปลงชื&อ วนัเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คา่บรกิารนี�รวม  คา่เครื&องบนิไปกลบั ชั Gนประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอรช์ารท์นํGามันแลว้, คา่
รถโคช้ปรับอากาศนําเที&ยวตลอดรายการ, ค่าโรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน), ค่าอาหารทุกมืGอที&ระบใุนรายการ, 
ค่าธรรมเนียมเขา้ชม, ค่ามัคคุเทศกไ์ทย – มาเลเซยี, ค่านํGาดื&ม ขนม ระหว่างการเดนิทาง, ค่าประกันอุบัตเิหตุ การ
เดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื&อนไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภัย (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย) ทั GงนีGย่อมอยู่ในขอ้จํากัดที&มีการตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรอง
ทางการแพทย ์จากหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  คา่ใชจ้่ายสว่นตัวเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครื&องดื&มนอกรายการทวีชี่อง
พเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิ&ม 7% ภาษีหกั ณ ที&จา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย), คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิัย
ทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยุดงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไม่ให ้เขา้เมอืง และเจา้หนา้ที&แรงงาน
ทั Gงไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึ&งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่
ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น 80 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารที@ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมตํ่@ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-
กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัGนทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจ
ปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เง ื@อนไขในการจอง  มดัจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน และชําระส่วนที&เหลือก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน
ลว่งหนา้ (การไมช่าํระเงนิคา่มัดจํา หรอืชาํระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธิ
ยกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยกเลกิการจอง   

1. กรณีที&นักทอ่งเที&ยวหรอืเอเจนซี&ตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื&อนการเดนิทาง นักท่องเที&ยวหรอืเอเจนซี&(ผูม้ี
ชื&อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที&บรษัิทอยา่งใดอยา่งหนึ&งเพื&อแจง้
ยกเลกิการจองกบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

2. ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
100 ของคา่บรกิารที&ชาํระแลว้ 

2.1 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน (นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์) คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 
50 ของคา่บรกิารที&ชาํระแลว้ 

2.2 ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วัน(นับรวมวันเสาร-์อาทติย ์และวันหยดุนักขตัฤกษ์)  ไมค่นืเงนิคา่บรกิารที&ชาํระ
แลว้ทั Gงหมด ทั GงนีG ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ้่ายที&ไดจ้่ายจรงิจากค่าบรกิารที&ชําระแลว้เนื&องในการเตรยีมการจัดการนํา 
เที&ยวใหแ้กนั่กทอ่งเที&ยว เชน่ การสาํรองที&นั&งตั=วเครื&องบนิ การจองที&พักฯลฯ 

3. ในกรณีที&ลกูคา้ยื&นวซีา่กบัทางบรษัิทแลว้ ทางบรษัิทขออนุญาตไิมค่นืคา่ทัวรท์ี&ลกูคา้ชาํระมาแลว้ยกเวน้ในกรณีที&วซีา่
ไมผ่า่น ทางบรษัิทจะคดิคา่ใชจ้า่ยตามที&เกดิขึGนจรงิ 

4.กรณียื&นวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดช้ําระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที&เกดิขึGนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื&นวซีา่ / คา่มัดจําตั=วเครื&องบนิ หรอืคา่ตั=ว
เครื&องบนิ (กรณีออกตั=วเครื&องบนิแลว้)     

5.กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื&องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที& ไม่ว่าเหตุผลใดๆตาม
ทางบรษัิทของ สงวนสทิธิnในการ ไมค่นืคา่ทัวรท์ั Gงหมด 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั Gงหมดกอ่นทําการจอง เพื&อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้และ
บรษัิท ฯ และเมื&อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั Gงหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
เงื&อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Gงหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิzท ี@จะเลื@อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที@มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิnการเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิ&ม หากสายการบนิมกีารปรับขึGนกอ่นวันเดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิnในการเปลี&ยนเที&ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื&องจากสาเหตตุา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั GงสิGน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิ&งของผดิกฎหมาย ซึ&งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั GงสิGน หากเกดิสิ&งของสญูหาย อันเนื&องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ
โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเที&ยวเอง 

6. รายการนีGเป็นเพียงขอ้เสนอที&ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั Gงหนึ&ง หลังจากไดส้ํารองโรงแรมที&พักใน
ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ&งอาจจะปรับเปลี&ยนตามที&ระบใุนโปรแกรม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. การจัดการเรื&องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที&เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสําหรับผูสู้บบุหรี& / 
ปลอดบุหรี&ได ้โดยอาจจะขอเปลี&ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี&พัก ทั GงนีGข ึGนอยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ
โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย 7วันก่อนการ
เดนิทาง มฉิะนัGน บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

9. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสัญญาใด ๆ ทั GงสิGนแทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อํีานาจของผูจั้ดกํากบัเทา่นัGน  

10. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายตา่งๆ ไดเ้นื&องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที&ผู ้
เดนิทางไมผ่่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที&ยว อันเนื&องมาจากการกระทําที&ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื&น ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิทลว่งหนา้ 

12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี&ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะตดิ อาจทําให ้
เวลาในการท่องเที&ยวและ ชอ้ปปิGงแต่ละสถานที&นอ้ยลง โดยเป็นดุลยพนิิจของมัคคุเทศก ์และคนขัยรถในการบรหิาร
เวลา ซึ&งอาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั Gงที&ตอ้งเรง่รบี เพื&อใหไ้ดท้อ่งเที&ยวตามโปรแกรม 

13. บรกิารนํGาดื&มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วันเริ&มในวันที&2ของการเดนิทางถงึวันที&4ของการเดนิทาง 

14. การประกันภัย ที&บรษัิทฯไดทํ้าไวส้ําหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกันอุบัตเิหตุจากการเดนิทาง
ท่องเที&ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที&ยวเท่านัGน ไม่ไดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ท่านสามารถขอดู
เงื&อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถือว่าท่านไดเ้ขา้ใจและยอมรับขอ้ตกลงแลว้เมื&อท่านชําระเงนิค่า
ทัวร ์  (ท่านสามารถซืGอประกันสขุภาพ ในระหว่างการเดนิทางได ้จากบรษัิท ประกันทั&วไป และควรศกึษาเงื&อนไขความ
คุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. เมื&อท่านตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั Gงหมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงื&อนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทั Gงหมด 

 

 

 

 


