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ยนืยนั โปรแกรมทวัรเ์หมอืนกนั จองกบัเราลดใหท้นัททีา่นละ 500 บาท 

MH23 ทวัรม์าเลเซยี คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 3วนั 2คนื  

 

MH23 ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื : คาเมรอน 
เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best Of Malaysia  Cameron 
Genting  2 ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว 

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี ชมิชา
อรอ่ย ดอกไมส้วยงาม เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนุกใน
รม่ ชมคาสโิน ชอ้ปป้ิงเก็นติง้เอา้เล็ท เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั 

จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา 

เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH) บนตรงลง
กวัลาลมัเปอร ์
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พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1 คนื *อาหารพเิศษ: 
สตมีโบต๊ 1 มือ้ 

วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

2  คาเมรอน Lavender Graden น า้ตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์  

3  เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

11 - 13 Aug 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

31 Aug - 02 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

07 - 09 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

14 - 16 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

21 - 23 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

28 - 30 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 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 
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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 ัน้ 4 โซน M 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น 
เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 

05.55  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เทีย่วบนิที ่
MH797  

09.05  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

น าทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้น าทา่นเดนิสู ่กวัลาลมัเปอร ์
(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) กวัลาลมัเปอร ์ถงึเมอืงหลวง
กวัลาลมัเปอร ์น าทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสั
เมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square 
หลงัจากทีอ่งักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาด
ใหญ ่หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสา
ธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ ยังเป็น
สถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ทีท่กุๆ วันชาติ
ของ มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิ
องักฤษไดถ้กูลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ วันที ่31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาติ
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มาเลเซยี 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่
ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพที่
สวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคา
เมรอน ทีป่ลกูทั่วทัง้ขนุเขา ทัศนยีภาพสวยงามมาก ถา่ยรปูกบัคนทีรู่ใ้จ พรอ้มอสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซือ้เป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น  ถงึคาเมรอน น าทา่นรบัประทานอาหารค า่แบบพืน้เมอืง(สตมีโบต๊) จากนัน้น าทา่น
เขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Heritage Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเก็บสมัภาระ
พักผอ่นตามอธัยาศยั ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา 
(กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่) 

 

วนัที ่2 คาเมรอน Lavender Graden น า้ตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติง้ไฮส์

แลนด ์  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกั
ผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรีค่าเมรอนทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศยามเชา้
พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมห้รอืของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไปชม
Lavender Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว 
หลากหลายส ีใหท้า่นถา่ยรปูตามอธัยาศยั สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางลงจากคาเม
รอนเพือ่เดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรปูน า้ตกอสิกานดา้ ที่
อยูร่มิทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่Resort World Genting น าทา่น
ไปชอ้ปป้ิงที ่Genting outlet premium เอา้เล็ทมอลลข์นาดใหญ ่เปิดใหมล่า่สดุ 
บรเิวณสถานีกระเชา้ใหมข่ึน้สูเ่ก็นติง้ ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม 
ราคาพเิศษสดุ น าทา่นสนุกตืน่เตน้โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีซ่ ือ้ของทีร่ะลกึ 
รวดเร็วและปลอดภยัทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. 
สูย่อดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบน
ยอดเขาสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 6,000ฟิต 

:เขา้สูท่ ีพ่กั FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ที่
เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮ
แลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึง่พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้น
กาแฟ เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตากบัรปูปัน้ขนาดใหญย่ักษ์ของเทพเีสรภีาพ
และออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์
เวลิดพ์ลาซา่"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผน
โบราณ,สวนสนุกTheme Park ทัง้ในรม่และกลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก) หรอื
เลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต
,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุษุและ
สภุาพสตร ีแตง่ตวัสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   

:บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อุณหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนั
หนาวไปดว้ย: 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก
พัก 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พักเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่
ทา่นละ 1,500 บาท) 

 

วนัที ่3 เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปตุราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้
โดยกระเชา้ 

จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถ า้บาต ูBatu Cave ชมวัดฮนิดู
ขนาดใหญ ่มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ัง้ปากทางขึน้บนัไดสูป่ากถ ้า จากนัน้น าทา่นซือ้ ของ
ฝากพืน้เมอืง และรา้นดวิตีฟ้ร ีจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์จากนัน้น าทา่น
ชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ จากนัน้น าทา่นชม
และถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก ตกึปิโตรนสั 

  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร   

  

บา่ย  จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็กโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตที่
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ใหญท่ีสุ่ดในมาเลเซยีและทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี 
ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล ปตุราจายา ไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีปูแบบ
การวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ี่คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายาและอาคาร
รปูทรง แปลกตา แวะชมและถา่ยรปูกบัอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิ
สชีมพูอาคารทีท่ าการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม จากน ัน้
น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA 

22.15  เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines เทีย่วบนิ MH796 

23.20  เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

  

 

หมายเหต ุ

รายการทัวรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตัว๋เครือ่งบนิโปรโมชัน่ จากสายการบนิ ดงันัน้เมือ่ทา่นตกลง
เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัดโดยเครือ่งบนิ
ภายในประเทศ กรณุาแจง้บรษัิทกอ่นท าการจองตัว๋เครือ่ง มฉิะนัน้บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
ทัง้ส ิน้ กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื่องมากจากการปรับขึน้ ราคาของสาย
การบนิเชอรช์ารท์น ้ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออก
ตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 
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คา่บรกิารนีร้วม  คา่เครือ่งบนิไปกลบั ชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอร์
ชารท์น ้ามนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตลอดรายการ, คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), 
คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ, คา่ธรรมเนียมเขา้ชม, คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี, คา่น ้าดืม่ ขนม 
ระหวา่งการเดนิทาง, คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์อง
บรษัิทประกนัภัย (ไมค่รอบคลุมถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทัง้นี้ยอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลง
ไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอก
รายการทวีชีอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้ง
จา่ย), คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากอบุตัภิัยทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจล
หรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้
ของสายการบนิ ซึง่อยูน่อกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวม
เป็น 80 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายนุบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐาน
การโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 
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เง ือ่นไขในการจอง  มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่ง
นอ้ย 20 วันลว่งหนา้ (การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่น
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อนัเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

6. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองโรงแรม
ทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบุ
ในโปรแกรม 

7. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับ
ผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรณุาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้

9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้  
10. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
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คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ 
ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรณุาแจง้บรษัิท
ลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวันเดนิทางตรงกบัวันหยดุเทศกาลของญีปุ่่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจท าใหเ้วลาในการทอ่งเทีย่วและ ชอ้ปป้ิงแตล่ะสถานทีน่อ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึง่อาจจะขอความรว่มมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครัง้ทีต่อ้งเรง่รบี เพือ่ให ้
ไดท้อ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

13. บรกิารน ้าดืม่ทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริม่ในวันที2่ของการเดนิทางถงึวันที4่ของการเดนิทาง 

14. การประกนัภยั ทีบ่รษัิทฯไดท้ าไวส้ าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเทีย่ว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไมไ่ดค้รอบคลุมถงึ สุขภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั่วไป และควรศกึษาเงือ่นไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

