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Malaysia ครบสูตร สุดคุ้ม
3 วัน 2 คืน
โดยสายการมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
เริ่มเพียง

8,888.-

รายการทัว ร์ + ตั๋ว เครื่องบิน

•
•
•
•
•
•
•

นําท่านสู่คาเมร่อ น ไฮแลนด์ ดินแดนที่อ ากาศเย็นตลอดปี
ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
ชมถ้ําบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู
ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลือ
่ งชื่อ
ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สด
ุ ในโลก
KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิวสาธารณะที่สูงทีส
่ ุดในประเทศ
อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet

กําหนดการเดินทาง
วันที่ 03-05 ,10-12 , 24-26 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 08-10,28-30 ธันวาคม 2561
วันที่ 29-31 ธันวาคม ,30 ธันวาคม – 01 มกราคม,31 ธันวาคม – 01 มกราคม 2562

8,888.11,888.12,888.-

เส้นทางการเดินทาง
กรุงเทพ

เช้า

กลาง
วัน

ค่ํา

1.

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - คาเมร่อน ไฮแลนด์ – น้ําตกอีสกันดา Nova Hotel Cameron Highlands

✈

O

O

2.

คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง –
ห้าง First World Plaza - Awana Hotel Genting Hightland

O

O

X
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Nova Hotel
Cameron Highlands
ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า
Awana Hotel
Genting Hightland
ระดับ 3 ดาว หรือ

(GHKUL002)

เทียบเท่า
3.

ถ้ําบาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส – KL Tower หอคอยกัวลาลัมเปอร์– เมือง
ใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช็อปปิง
้ Mitsui Outlet - กรุงเทพ

O

O

✈

โปรแกรมการเดิน ทาง
วันที่ 1:

กรุงเทพฯ – กัว ลาลัมเปอร์ -คาเมร่อน ไฮแลนด์ - น้ํา ตกอีสกันดา

04.00 น.
09.00 น.

คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ป
ของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวย
ความสะดวก
MH 785 11.05 – 14.15
สําหรับ กรุ๊ป ที่เดินทาง 30 ธ.ค.61 – 01 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค.61 – 02 ม.ค. 62

05.55 น.
11.05 น.

นําท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
MH 785 11.05 – 14.15
สําหรับ กรุ๊ป ที่เดินทาง 30 ธ.ค.61 – 01 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค.61 – 02 ม.ค. 62

09.05 น.
14.15 น.

เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่
ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
MH 785 11.05 – 14.15
สําหรับ กรุ๊ป ที่เดินทาง 30 ธ.ค.61 – 01 ม.ค. 62 / 31 ธ.ค.61 – 02 ม.ค. 62

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย
สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อม
กับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอัน
สวยงาม นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ําตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติ
อย่างมาก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ Lata
Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มี ความชุมชื่น
และมีน้ําไหลตลอดทั้งปี
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Nova Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ 2:
เช้า

กลางวัน

คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้า ง First
World Plaza
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า นําท่านชม สวนสตรอ
เบอรี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้นนําท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender
Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอัน
เลื่องชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอด
เขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10
นาที นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นนําท่านชมเฟิสร์
ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อป
ปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE
เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําของ
โลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย
อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถ
สนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระตาม
อัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มี
เครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับ
โลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน ** สุภาพบุรุษควรสวมเสือ
้ คอปกและรองเท้า
หุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ํากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**

ค่ํา

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่ องเที่ยว**

นําคณะเข้าสู่ที่พัก Awana Hotel Genting Hightland ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
**ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักโรงแรม ที่เกนติ้งได้ จะเปลี่ยนเป็นพักโรงแรม ใน
กัวลาลัมเปอร์
Arenaa Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า**

วันที่ 3:
เช้า
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ถ้ํา บาตู – ตึกแฝดปิโตรนัส -KL Tower หอคอยกัว ลาลัมเปอร์ - เมืองใหม่ปุตต
ราจายา – มัสยิดปุตรา- ช็อปปิ้งที่ Mitsui Outlet - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม
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นําท่านเดินทางสู่ ถ้ําบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่
นักท่องเที่ยว เป็นวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจ
ศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาทีน
่ ี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาล
ประจําปีไทปูซัม
ถ้ําหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ําหลัก ซึ่งใช้เป็น
วัดและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ําบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่
ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ํา นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่น
กันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญ
ภัย นอกจากนี้ ยังมีถ้ํารามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เทีย
่ วชม
นําท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึก
ระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร
นําท่านเดินทางสู่ KL Tower (ไม่รวมค่าขึ้น 13 USD) หอคอยกัวลาลัมเปอร์จุดชมวิว
สาธารณะที่สูงที่สุดในประเทศ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเนินเขาบูกิตนานาส ที่ความสูง 421 เมตร
และ สูงกว่าระดับน้ําทะเล 94 เมตร หอคอยมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมอิสลามมรดกของ
ประเทศ ตกแต่งด้วยตัวอักษรอารบิก กระเบื้องอิสลาม ลายดอกไม้และภาพนามธรรมตามแบบ
ศาสนาอิสลาม ทาสีต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกสงบ นอกเหนือจากทัศนียภาพของเมืองที่เห็นได้
โดยรอบแล้ว หอคอยกัวลาลัมเปอร์ยังเปรียบเสมือนแหล่งพักผ่อนหย่อนใจชาวกรุงที่รัก
ธรรมชาติอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงาม
ประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่
สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นําท่านชมจัตุรัสปุตรา นําท่านชม
มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ
ปุตรา
หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอ ิ (Mitsui Outlet) เอาท์
เลทระดับพรีเมียม ทีมีสินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่ง
อยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยร้านจําหน่าย
สินค้าแบรนด์ดังนับร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสําอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่
หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา
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ค่ํา

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่ องเที่ยว**

15.00 น.
19.00 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิน KLIA
MH 796 22.15 – 23.20 สําหรับกรุ๊ปที่เดินทาง
- 3-5 , 10-12 , 24-26 พ.ย. 61
- 8-10, 28-30 , 29-31ธ.ค. 61
- 30 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.61-2 ม.ค. 62

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่
MH780 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
18.05 น.
22.00 น.

MH 796 22.15 – 23.20

สําหรับกรุ๊ปที่เดินทาง

- 3-5 , 10-12 , 24-26 พ.ย. 61
- 8-10, 28-30 , 29-31ธ.ค. 61
- 30 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.61-2 ม.ค. 62

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ
19.10 น.

MH 796 22.15 – 23.20

23.10 น.

- 3-5 , 10-12 , 24-26 พ.ย. 61

สําหรับกรุ๊ปที่เดินทาง

- 8-10, 28-30 , 29-31ธ.ค. 61
- 30 ธ.ค.61-1 ม.ค. 62, 31 ธ.ค.61-2 ม.ค. 62

***โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์
และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ***
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โปรแกรม : Malaysia ครบสูตร 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิมาเลเซีย แอร์ไลน์ (GO1G1-KULMH02)
อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)

เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา
ไม่รวมตั๋ว

03-05 พฤศจิกายน 2561

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,488.-

10-12 พฤศจิกายน 2561

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,488.-

24-26 พฤศจิกายน 2561

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,488.-

08-10 ธันวาคม 2561

11,888.-

11,888.-

11,888.-

4,500.-

5,088.-

28-30 ธันวาคม 2561

11,888.-

11,888.-

11,888.-

4,500.-

6,088.-

29-31 ธันวาคม 2561

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

5,988.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

5,788.-

12,888.-

12,888.-

12,888.-

4,500.-

5,788.-

กําหนดการเดินทาง

30 ธันวาคม – 01
มกราคม 2562
31 ธันวาคม – 02
มกราคม 2562

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้อ งมีอ ายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือ น หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อ นการ

เดินทาง และต้อ งมีห น้ากระดาษอย่างต่ํา 6 หน้า
หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางที่อ ายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้อ งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดา
หรือ มารดาแนบมาด้วย
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับ พร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจํานวนวัน และอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ช ปรับ อากาศนําเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท ่องเที่ยวตามรายการ
น้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท ่านละ 1 ใบ (น้ําหนัก 30 กิโลกรัม)
ค่าประกันอุบ ัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่า รักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบ ัติเหตุวงเงินท่านละ
200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับ ครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับ ทางบริษัท ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบ ัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัท ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิป มัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการ
บินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บ ป่วยจากโรคประจําตัว , ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหาย
ในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิป มัคคุเทศก์ท ้องถิ่นและคนขับ รถ รวม 1,500 บาท /ทริป /ต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท ี่สายการบินมีการปรับ ขึ้นราคา

เงื่อ นไขการจอง

1.

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พร้อมกับ เตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน

หลังจากทําการจองแล้ว

2.

การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัท ฯ จะเรียกเก็บ ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทาง

บริษัท ต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณียกเลิกการเดินทาง

1.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

2.

แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บ ค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

3.

แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิท ธิ์ เก็บ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4.

สําหรับ ผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัท ฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ใน

การคืนค่ามัดจําทั้งหมด

5.

บริษ ัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้ง หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษ ัทฯ

กําหนดไว้ ( 15ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัท ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิด
จากการยกเลิกของท่าน

6.

กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับ รองแพทย์จากโรงพยาบาลรับ รอง บริษัท ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะ

ต่อไปแต่ท ั้งนี้ท ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรม
เนียมในการมัดจําตั๋ว ในกรณีท ี่ไม่สามารถเดินทางได้

7.

กรณีท ่านได้ช ําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัท ฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ท างบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ เกิดขึ้นจริงเป็น

กรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ช ําระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ์ในการหัก
เก็บ ค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นแล้วกับ ท่านเป็นกรณีไป

8.

กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมือ งได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท ของสงวนสิท ธิ์ใน

การ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้ง หมด
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