
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เที�ยวไฮไลทม์าเลเซยี � หาดใหญ ่� ปีนัง � คาเมรอน ไฮแลนด ์�  
เก็นติ�ง ไฮแลนด ์� กวัลาลัมเปอร ์� กรงุเทพฯ 
 



  

 

 

 

� พกัที�โรงแรมระดบัมาตรฐาน 3*  ปีนงั 1 คนื /คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื /  
เก็นติ'งไฮแลนด ์1 คนื /  
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิที�ตารางขายทา้ยรายการเทา่น ั'น!! 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 
04.30 น. คณะพรอ้มกนัที%สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชั �น 3 เคานเ์ตอรท์ี% 11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ที%ของบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
ชําระที�สนามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

07.00 น. เหนิฟ้าสูอํ่าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เที%ยวบนิที% SL702 
08.35 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่
 จากนั�นนําทกุทา่นผา่นพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงที% ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลังจากผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงแลว้ นําทา่นเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยี 
เที�ยง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  นําท่านชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนําชม “วดัธรรมกิาราม” ซึ%งเป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที%อยู่ตรงขา้มกัน ชมเมอืงจอรจ์ทาวน  ์หอนาฬิกาสมัยวคิตรอเรีย อนุสาวรีย์
สงครามโลกครั �งที% 1 City Hall, Town Hall ซึ%งไดรั้บรางวัลมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ชมศลิปะกําแพง
ที%ไมเ่หมอืนใครยา่นจอรจ์ทาวน ์“สตรที อารต์” ที%เลา่เรื%องยา่นเมอืงเกา่ไดอ้ยา่งมชีวีติชวีาและลงตัว 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Cititel Penang Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 
 

วนัที�สอง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

นําทา่นเดนิทางสู ่วดัเค็ก ลก ซ ีหรอืเจดยีห์มื%นพระ ไหวเ้จา้แมก่วนอมิที% วดัเขาเตา่ ชมเจดยี์
หมื%นพระ ซึ%งเป็นวัดที%มสีถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกนั คอื แบบ จนี ไทย และ
พมา่ และเป็นวัดจนีที%ใหญท่ี%สดุในปีนัง (ทา่นใดตอ้งการขึ�นกระเชา้เพื%อสกัการะเจา้แมก่วนอมิ 
สามารถซื�อตัTวไดท้า่นละ 6-16 RM)  หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่ปีนงัฮลิล ์(Penang Hill) 
หรอือกีชื%อคอื บกูติ เบนดรีา (Bukit Bendera) ตั �งอยูบ่นเนนิเขา สงูจากระดับนํ�าทะเลประมาณ 
823 เมตร ดว้ยความสงูระดับนี� จงึทําใหอ้ากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ_ สดชื%น และ ดว้ยความที%อยู่
บนเขา จงึเป็นจดุชมววิพาโนรามาไดอ้ยา่งเลศิเลอของเมอืงจอรจ์ทาวน ์(George Town) และ
เมอืงใกลเ้คยีง ทั �งยังไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขึ�นชมบรรยากาศ

ดา้นบนดว้ยรถราง ทําใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย (ราคารวมคา่บตัรแบบ NORMAL LANE) 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานที%พักผอ่นตากอากาศที%ข ึ�นชื%อที%สดุ

แหง่หนึ%งของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึ%งมคีวามงดงาม อยู่
สงูกวา่ระดับนํ�าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นี�แบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชั �น) ชั �นแรกคอื Ring Let 
ชั �นที%สองคอื Tanahrata ชั �นที%สามคอื Bring Chang ทกุระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคาร
ตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี� นําทา่นไตร่ะดับภเูขาซึ%งเป็นเสน้ทางที%คดเคี�ยวจากเขาลกูหนึ%ง
ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึ%ง ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าที%ปลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา  

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมื'อเย็น STEAMBOAT 
นําทา่นเขา้สูท่ ี�พกั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 



  

 

 

 

 

วนัที�สาม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติ'งไฮแลนด ์ (B/L/D)     
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  

นําทา่นเขา้ชม นํ 'าตกเลคอสิกนัดา ซึ%งไหลผ่่านชั �นหนิแกรนติ โดยชั �นสดุทา้ยที%ไหลลงสูส่ระนํ�ามี
ความสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของที%ระลกึ ผักและผลไมพ้ื�นเมอืงใหไ้ดล้ิ�มลอง 
พรอ้มเลอืกซื�อหาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาที%มชีื%อเสยีงของ
ประเทศมาเลเซยี อาท ิชายี%หอ้ BOH หรอื Best of Highlands   
นําท่านชื%นชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั�นแวะชม ฟารม์ผึ'ง สัมผัสกับ
ความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซื�อหาผลติภัณฑจ์ากนํ�าผึ�งปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้นําชม 

ตลาดเชา้ แวะซื'อของพื'นเมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิ�น อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮ
แลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติ�ง 

 
เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั�นเดนิทางตอ่สู ่เก็นติ'งไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึ'นกระเชา้ เพราะฉะน ั'นทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 
22x14x9 นิ'วไปดว้ยเพื�อเตรยีมนําของสว่นตงัที�จะนําไปใชบ้นเก็นติ'ง 1 คนื) 
 

นําท่านนั%ง กระเชา้ลอยฟ้า ขึ�นสูย่อดเขาเก็นติ�ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ%งยาวที%สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆ
หมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ_อนัหนาวเย็น (โปรดนําเสื'อหนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติ�งไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขต
ตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยู่สงูกวา่ระดับนํ�าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร
กวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริ%มลง
มอืตัดถนนขึ�นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนินการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิด
โรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึ%งปัจจบุนัไดเ้ปลี%ยนชื%อเป็น Theme Park Hotel  
 

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมื'อเย็น  
 

จากนั�นนําทา่นเขา้สูท่ี%พัก 
โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 1,500 บาทเฉพาะที� Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัที�บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิrในการเปลี�ยนโปรแกรมเป็น  
GENTING DAY TOUR และมานอนที� KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นที%ระลกึกบัสถานที%ตา่ง ๆ และยังมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิที%ไดรั้บอนุญาตจาก
รัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสี%ยงโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  
รเูล็ต ไฮโล บัคคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับทา่นที%ตอ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสภุาพบรุษุ และสภุาพสตรี
ใสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ%ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนี'กําลงัทําการปรบัปรงุเพื�อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 
 

วนัที�ส ี�  วดัถํ 'าบาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา - กรงุเทพ   (B/L/-)    
เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมที�พกั  



  

 

 

 

อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที%มอีณุหภมูเิฉลี%ยตลอดปี 
16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก นั%งกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานีกระเชา้
ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางใหท้า่นไดพั้กเปลี%ยน
อริยิาบถที%บรเิวณรา้นคา้สนิคา้พื�นเมือง เพื%อเลือกซื�อหาของฝากพื�นเมือง อาทิ ผง
ปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึ�นชื%อของเมอืงอโิปห ์ที%มรีสหอมกลม
กล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที% วดัถํ 'าบาตู เป็นศาสน
สถานที%ศักดิ_สทิธิ_ของศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึ�นบันไดไปยังถํ�า ขา้งบนมรีูปปั�น
ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนั�นนําท่านเดนิทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกัวลาลัมเปอร ์ซึ%ง
เป็นเมืองที%ตั �งขึ�นที%บรเิวณที%แม่นํ� า 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึ%งเป็นอาคารแฝดที%สงูที%สดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  
จากนั�นนําท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที%สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หาร
อาสา เพื%อลํารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครั �งที% 1 และ 2 บรเิวณนั�นเป็นสวนสาธารณุะที%สวยงาม  
จากนั�นนําทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่ ที%ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม 
อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที%ปัจจบุนัเป็นสถานที%ของทางราชการ ตั �งอยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึ%ง
เป็นจัตรัุสที%รําลกึถงึวันที%มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เที�ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย  ไดเ้วลาอันสมควรนําท่านเดนิทางสู ่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที%ตั �งของหน่วยงานราชการ 

รวมถงึทําเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
นครหลวงแห่งใหมข่องประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําที%จัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมัสยดิปุ
ตรา มัสยดิแห่งเมอืงซึ%งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั �งอยู่รมิทะเลสาบปตุรา และชมความงามของสะพานวา
วาซนัสะพานสวยที%สดุแหง่หนึ%งซึ%งมรีปูรา่งประหนึ%งลกูศรพุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

......... น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

15.55 น. นําทา่นลดัฟ้ากลบักรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เที%ยวบนิที% OD522                 
17.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ 
 

*************** 
“มากกวา่ความชาํนาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลี�ยนราคา 
หากมกีารปรบัขึ'นของภาษนํี 'ามนัของสายบนิ 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มื�อมจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึ'นไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัwวเครื�องบนิภายในประเทศเพื�อประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิ�ม 1,000 บาท** 

 

OCT-19 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว พกัเดี�ยว 

SL702    
0700-0835 

OD522  
1555-1710 

3-6 OCT 2019 
9,999 

6,999 -2,500.- 3,900.- 

11-14 OCT 2019 
วนัคลา้ยวนัสวรรคต ร.9 

11,999 
9,999 -2,500.- 3,900.- 

17-20  OCT 2019 
9,999 
7,999 -2,500.- 3,900.- 

 18-21 OCT 2019 
9,999 
7,999 -2,500.- 3,900.- 

 24-27 OCT 2019 
9,999 
8,999 -2,500.- 3,900.- 

NOV-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดี�ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

21-24 NOV 2019 8,999 -2,500.- 3,900.- 

DEC-19 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ จอยแลนด ์ พกัเดี�ยว 
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ทา่นละ หกัคา่ต ัwว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

05-08 DEC 2019 
วนัพอ่แหง่ชาต ิ 9,999 -2,500.- 3,900.- 

28-31 DEC 2019 
วนัหยดุปีใหม ่ 10,999 -2,500.- 3,900.- 

29 DEC-01 JAN 
2020 

วนัหยดุปีใหม ่
11,999 -2,500.- 3,900.- 

30 DEC-02 JAN 
2020 

วนัหยดุปีใหม ่
11,999 -2,500.- 3,900.- 

JAN-20 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดี�ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

16-19 JAN 2020 8,999 -2,500.- 3,900.- 

FEB-20 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดี�ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

07-10 FEB 2020 
วนัมาฆบชูา 8,999 -2,500.- 3,900.- 

MAR-20 
Flight วนัเดนิทาง 

ราคาผูใ้หญ ่
ทา่นละ 

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดี�ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

12-15 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 
19-22 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 
26-29 MAR 2020 9,999 -2,500.- 3,900.- 

APR-20 
Flight วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัwว 

พกัเดี�ยว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

03-06 APR 2020 
วนัหยดุจักร ี 9,999 -2,500.- 3,900.- 

11-14 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์ 10,999 -2,500.- 3,900.- 

12-15 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์ 11,999 -2,500.- 3,900.- 

13-16 APR 2020 
วนัหยดุสงกรานต ์ 11,999 -2,500.- 3,900.- 



  

 

 

 

บาท 

เด็กอายตุํ�ากวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุํ�ากวา่ 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

เง ื�อนไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
ชว่งเทศกาลทา่นละ 7,000 บาท 

พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ที�จองทวัร ์/ สว่นที�เหลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 
 

** พเีรยีดราคาโปรโมช ั�น 6,999.-ไมส่ามารถตดักรุป๊ได ้
*** หากตดักรุป้ตอ้งชําระเป็นราคา 7,999 

 
 
อตัรานี'รวม   

� คา่ตัTวเครื%องบนิ และภาษีนํ�ามัน กรงุเทพฯ–หาดใหญ ่// กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ (ตัTวกรุ๊ป)  

� คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

� คา่อาหาร และเครื%องดื%มที%ระบไุวใ้นรายการ  

� คา่ที%พัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  

� คา่นํ�าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในประเทศ 10 กก. // ตา่งประเทศ 20 กก. (หากตอ้งการเพิ%ม 5 กก. ชาํระเพิ%ม 250 
บาท/เที%ยวบนิ) 

� คา่บตัรเขา้ชมสถานที%ทอ่งเที%ยวตา่ง ๆ ตามรายการที%ไดร้ะบไุว ้ 

� คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึ�นอยูก่บัเงื%อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที%เกดิขึ�นระหวา่ง
วันเดนิทางเทา่นั�นโดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 
อตัรานี'ไมร่วม   

� โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
   ชําระที�สนามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

� คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

� คา่อาหาร และเครื%องดื%มที%ไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

� คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางที%นํ�าหนักเกนิที%กําหนดไว ้

� คา่ใชจ้า่ยอื%นๆ ที%มไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  



  

 

 

 

� ภาษีมลูคา่เพิ%ม 7% และภาษีหัก ณ ที%จา่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิr ในการเปลี�ยนสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

Flight Inter เปลี�ยนไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลี�ยนไปบนิ Low Cost 
 
เอกสารที�ใชใ้นการเดนิทาง   

� หนังสอืเดนิทางที%มวีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที%จะออกเดนิทาง 

� ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
เง ื�อนไขการยกเลกิ 
1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึ�นไป คนืเงนิทั �งหมด 

(ยกเวน้กรุ๊ปที%เดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลที%ตอ้งการันต ีมัดจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปที%มกีารการันตคีา่มัดจําที%
พักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทั �งหมด 

 

5. เนื%องจากตัTวเครื%องบนิตอ้งเดนิทางตามวันที% ที%ระบบุนหนา้ตัTวเทา่นั�น จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลี%ยนแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทั �งสิ�น ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลี%ยนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ในการคนืเงนิทั �งหมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

6. กรณีที%กองตรวจคนเขา้เมอืงทั �งที%กรงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที%บรษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ_ไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทั�งสิ� หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที%ยวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมื�อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ%งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี%เกดิจากความ
ประมาทของตัวนักทอ่งเที%ยวเอง 

 

9. เมื%อทา่นตกลงชาํระเงนิไมว่า่ทั �งหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื%อนไขขอ้ตกลง
ตา่งๆ ที%ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

 

 

หมายเหต ุ
� บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ที%จะเปลี%ยนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี� เมื%อเกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ข

ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีที%สญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที%นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื%องจากรายการทัวรน์ี�เป็นแบบ
เหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิ_การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ_ไมค่นืเงนิในทกุกรณี  



  

 

 

 

� บรษัิทฯมสีทิธิ_ที%จะเปลี%ยนแปลงหรอืสบัเปลี%ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิ_ที%จะเลื%อนการ
เดนิทางในกรณีที%มผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมื�อไมเ่ที%ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหัก
คา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชาํระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมื%อทา่นไดช้าํระเงนิมัดจําหรอืทั �งหมด ไมว่า่จะ
เป็นการชาํระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและ
ยอมรับในเงื%อนไขตา่งๆ 

� บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที%เกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอื%นๆที%อยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิ%มเตมิที%เกดิขึ�นทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
 

 


