(IT)

MH23 ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์ ปุตราจายา 3วัน 2คืน

MH23

ทัวร์มาเลเซีย 3วัน 2คืน : คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมปอร์
ปุตราจายา

The Best Of Malaysia Cameron Genting 2 ขุนเขาท้าไอหมอก

ลมหนาว
คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชิมชา
อร่อย ดอกไม้สวยงาม เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุก
ในร่ม ชมคาสิโน ช้อปปิ้งเก็นติ้งเอ้าเล็ท เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิ
โตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า เมืองใหม่ปุตราจายา

เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์(MH) บนตรงลงกัวลาลัมเปอร์
พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คืน เก็นติ้ง 1 คืน *อาหารพิเศษ: สตีมโบ๊ต 1 มื้อ
วันที่

รายละเอียดท่อ งเที่ยว

1

สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์

2

คาเมรอน Lavender Graden น้้าตกอีกกานด้า Genting Outlet เก็นติ้งไฮส์แลนด์

3

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา สนามบิน KLIA สนามบินสุวรรณภูมิ
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อัตราค่าบริการ
ก้าหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

21 - 23 Dec 2018

11,998

11,998

11,998

5,000

2,500

31 Dec 2018 - 02 Jan
2019

13,998

13,998

13,998

5,000

2,500

รายละเอียดทัวร์
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอนไฮส์แลนด์

03.30
05.55

พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน
MALAYSIA AIRLINES เจ้าหน้าที่บริษัทฯต้อนรั บท่า น เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เที่ยวบินที่ MH797

09.05

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
นําท่านผ่านพิธีการประทับ ตราหนั งสือเดินทางจากนั้นนํ าท่า นเดิ นสู่ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาประเทศ
มาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร์ ถึงเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ นําท่านชม“กรุง
กัวลาลัมเปอร์”เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศ
เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่ างยาวนาน เป็นลาน
หญ้าสีเขียวขนาดใหญ่ หากจะเทียบกับของประเทศไทย จะคล้ายกับสนามหลวงบ้า นเรา และชมอดีต
เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรม
อังกฤษ อย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ มาเลเซีย ชาวมาเลเชีย
จะมาชุมชนเพื่อ เฉลิมฉลองและมีงานรื่ นเริ งกัน ซึ่งธงชาติ อังกฤษได้ถูกลดลงครั้งสุ ดท้าย เมื่อ วันที่
31 สิงหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย

เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

หลังอาหารนําท่านเดิ นทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้น ชื่อที่สุ ดแห่ งหนึ่ ง
ของประเทศมาเลเซียตามเส้นทางที่ คดเคี๊ยวตามไหล่เขาชมทั ศนีย ภาพที่ส วยงามของธรรมชาติสองข้ าง
ทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไร่ชาคาเมรอน ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา ทัศนียภาพสวยงาม
มาก ถ่ายรูปกับคนที่รู้ใจ พร้อมอิสระให้ท่านได้เลื อกชิมชารสชาติ ดี หรือซื้อเป็นของฝากกับ คนทางบ้า น

เย็น

ถึงคาเมรอน น้าท่านรับประทานอาหารค่้าแบบพื้นเมือ ง(สตีม โบ๊ ต) จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม Heritage Hotel หรือ ระดับใกล้เคียงกัน จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอั ธยาศัย ท่ามกลาง
อากาศหนาวเย็น อุณหภูมิประมาณ 20 -24 องศา (กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวด้ วยนะค่ะ)

วันที่ 2
เช้า

คาเมรอน Lavender Graden น้้าตกอีกกานด้า Genting Outlet เก็นติ้งไฮส์แลนด์
บริการอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารโรงแรม
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ท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่เย็น สบายจากนั้ นนําท่ านเดินทางไปชม ตลาดพืชผักผลไม้เมือ งหนาว
และสตอเบอรี่คาเมรอนที่ขึ้ นชื่ อ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศยามเช้าพร้อมอิส ระให้ท่า นเลือกซื้อ ผลไม้ หรือ
ของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านไปชมLavender Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอร์
และดอกไม้เมืองหนาว หลากหลายสี ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานําท่านเดินทาง ลงจาก
คาเมรอนเพื่อเดินทางสู่กัว ลาลั มเปอร์ ระหว่างทางแวะให้ท่านชมถ่ ายรู ปน้้า ตกอิสกานด้า ที่อยู่ริมทาง
เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ Resort World Genting นําท่านไปช้อปปิ้งที่
Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด บริเวณสถานีกระเช้าใหม่ขึ้ นสู่
เก็นติ้ง ท่านจะได้พบกับร้านค้า มากมาย สินค้าแบรนเนม ราคาพิเศษสุด นําท่านสนุกตื่นเต้นโดยนําท่ าน
นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ซื้อของที่ ระลึก รวดเร็วและปลอดภัยที่สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลก จากสถานี SKYWAY
ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด์” นครที่ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี บน
ยอดเขาสูงกว่าระดับน้ํ าทะเล 6,000ฟิต
:เข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า” ประเทศ
มาเลเซีย คุณจะได้พบกับ ไทมส์สแควร์และยูนิเวอร์แซลวอล์คที่เฟิสท์เวิลด์ พลาซ่า บนเก็นติ้งไฮ
แลนด์รีสอร์ท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด์ รีสอร์ท" คือ นครแห่งความบันเทิ ง ซึ่งพรั่งพร้อม
ไปด้วยร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่นและอีกนานาบริก าร ตื่นตากับรูปปั้นขนาดใหญ่ยักษ์ของ
เทพีเสรีภาพและออสการ์เสมือนกั บคุณได้ไปเยือ น ณ สถานที่นั้นจริง ๆ อิสระท่อ งเที่ยวที่ "เฟิสท์
เวิลด์พลาซ่า"เพลิดเพลินกับดิสโก้, คาราโอเกะ, โบว์ลิ่ง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุก
Theme Park ทั้งในร่มและกลางแจ้งฯลฯ(ไม่ รวมค่า บัต รสวนสนุก) หรือเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์การ
เสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม.
(กรณีเข้าคาสิโนสุภาพบุรุ ษและสุ ภาพสตรี แต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก, สวมรองเท้าหุ้มส้น และไม่นุ่งขา
สั้น )

ค่ํา

:บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ 18-22องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อ แจ็คเกตกั นหนาวไปด้ วย:
บริการ อาหารค่้าที่ห้อ งอาหารโรงแรม
(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่านจะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3ท่าน
สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็ นติ้ งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชําระเพิ่มท่านละ 1,500 บาท)

วันที่ 3
เช้า

เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา สนามบิน KLIA สนามบินสุวรรณภูมิ
บริการอาหารเช้าที่ห้อ งอาหารโรงแรม หลังอาหารน้าท่านเดิ นทางลงจากเก็ นติ้ งโดยกระเช้ า
จากนั้นนําท่านขึ้นรถปรั บอากาศ เดินทางไปชม วัดถ้้าบาตู Batu Cave ชมวัดฮินดูขนาดใหญ่ มีองค์
พระขนาดใหญ่ตั้งปากทางขึ้ นบั นไดสู่ ป ากถ้ํา จากนั้นน้าท่านซื้อ ของฝากพื้นเมือ ง และร้านดิวตี้ฟรี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กัวลาลัม เปอร์ จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ป บริเวณด้านหน้าของ พระราชวัง
อีสตาน่า ไนการ่า จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรู ปกับ ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ตึกปิโตรนัส
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เที่ยง

บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตช็อ คโกแลตที่ใหญ่ ที่สุดใน
มาเลเซียและท่านสามารถเลือกซื้ อเป็ นของฝากคนทางบ้ านได้ด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางไป ชมเมือง
ใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งใหม่ของมาเลเซีย ที่เป็นศูนย์กลางของรั ฐ บาล ปุตราจายา ได้ชื่อว่า
เป็นเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผัง เมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุ
ตราจายาและอาคารรูปทรง แปลกตา แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ทํ างานของนายกรัฐมนตรี อาคาร
มัสยิดสีชมพูอ าคารที่ท้าการรัฐ สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม จากนั้นน้าท่าน
เดินทางเข้าสู่สนามบิน KLIA

22.15

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบิน MH796

23.20

เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ ภาพ

หมายเหตุ
รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ อัตราค่าบริการข้ างต้น เป็นราคาตั๋วเครื่อ งบิ นโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อท่านตกลงเดินทาง จ่ายค่า
จอง ค่าทัวร์แล้ว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ค่า จอง ค่าทัวร์ ใ น
ทุกกรณี และกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่า งจั งหวัด โดยเครื่อ งบิ นภายในประเทศ กรุณาแจ้งบริษัทก่อนทําการจองตั๋วเครื่อ ง
มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถรับ ผิด ชอบใดๆทั้ง สิ้น กรณีกรุ๊ปออกเดินทางไม่ได้
ประกาศส้าคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอั ตราค่ าบริการข้ างต้นเนื่องมากจากการปรับ ขึ้น ราคาของสายการบิ นเชอร์ช าร์ท
น้ํามัน ภาษีสนามบิน ค่าประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋ว บัต รโดยสารแล้ ว ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทางหรือยกเลิกคืนเงินได้ ทุกกรณี
ค่าบริการนี้รวม ค่าเครื่องบินไปกลั บ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย และเซอร์ชาร์ทน้ํามันแล้ว, ค่ารถ
โค้ชปรับอากาศนํ าเที่ยวตลอดรายการ, ค่าโรงแรม 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ,
ค่าธรรมเนียมเข้าชม, ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย, ค่าน้ําดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง, ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง
วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ของบริษัท ประกั นภัย (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้
ย่อมอยู่ในข้อจํากัดที่มีการตกลงไว้กับ บริษัท ประกั นชี วิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการนี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการทีวีช่ อง
พิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกํากับภาษีไม่ต้องจ่ าย), ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติ ภัย
ทางธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้ ง
ไทยและต่างประเทศ การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ ,.ค่าทิป
ไกด์ คนขับรถ (3 วัน รวมเป็น 80 RM) ส้าหรับหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความประทับใจในการบริการ
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เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือ เดินทาง(พาสปอต)เหลือ อายุการใช้งานไม่ ต่้า กว่า 6 เดือ น นับจากวันหมดอายุนับจากวั นเดินทางไปกลับ **กรุณาตรวจสอบก่อนส่ งให้ บริ ษัทมิฉะนั้นทางบริ ษัทจะไม่ รับ ผิด ชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่ านตรวจปฏิเสธ

การออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงิ นมัด จํา หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ*

เงื่อ นไขในการจอง มัดจ้าท่านละ 5,000 บาทต่อ ท่าน และชําระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่ างน้อย 20 วันล่วงหน้า
(การไม่ชําระเงินค่ามัด จํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับ การจ่ ายไม่ว่า ด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเป็น ราคาแบบซื้อขาด เมื่อท่านตกลงจองทัวร์ โดยจ่ ายเงิ น
มัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใด
ทั้งสิ้น
หมายเหตุ :
กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้ งหมดก่อนทํ าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้ าใจตรงกัน ระหว่ างท่ านลูกค้ าและบริษัท
ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัด จาหรือ ค่ าทั วร์ทั้ งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อ นการเดินทางหรือ ปรับราคาค่าบริ การขึ้น ในกรณีที่ มีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่ าน้า มันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรั บขึ้ นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่ว งหน้ าอันเนื่อ งจากสาเหตุ ต่า งๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่า ช้า จากสายการบิน ,การยกเลิ กบิ น, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับ ผิด ชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่า น, เกิดจากการ
โจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่อ งเที่ยวเอง
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ ต้องได้รั บการยืนยั นจากบริษัทฯอีกครั้ง หนึ่ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พักในต่ างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดั บใกล้เ คียงกั น ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ ระบุในโปรแกรม
7. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจั ดห้อ งให้กั บกรุ๊ ปที่ เ ข้าพัก โดยมีห้องพักสําหรับผู้สู บบุห รี่ / ปลอด
บุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ ตามความประสงค์ ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บ ริการของโรงแรม และไม่
สามารถรับประกันได้
8. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7วันก่อนการเดินทาง
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ ล่ว งหน้ าได้
9. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จั ด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของผู้ จัด กํากั บเท่า นั้น
10. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน ค่าใช้จ่ ายต่า งๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกั บตั วแทนต่า งๆ ในกรณีที่ผู้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือ ง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ ส่อไปในทางผิด กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
11. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตีย ง TRIPLE หรือเตียงเสริม กรุณาแจ้งบริษัทล่ว งหน้ า
12. สภาพการจลาจรในช่ว งวั นเดิ นทางตรงกั บวั นหยุดเทศกาลของญี่ปุ่ น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทําให้เวลา
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ในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัค คุเทศก์ และคนขัยรถในการบริห ารเวลา ซึ่ง
อาจจะขอความร่วมมือ จากผู้เดิ นทางในบางครั้งที่ ต้องเร่ง รี บ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
13. บริการน้ําดื่มท่านวั นละ1ขวดต่อ คนต่ อวัน เริ่มในวันที่ 2ของการเดิ นทางถึง วันที่4 ของการเดิ นทาง
14. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทําไว้สําหรับ ความคุ้ม ครองผู้เดิ นทาง เป็นการการประกัน อุบั ติเหตุจ ากการเดิ นทาง
ท่องเที่ยว ตาม พ.ร.บ. การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้ าใจและยอมรั บข้อ ตกลงแล้ วเมื่อท่ านชํา ระเงิ นค่าทั วร์ (ท่าน
สามารถซื้อประกันสุข ภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้
ละเอียด)
15. เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นมัด จําหรือ ค่าทัว ร์ทั้ งหมดกับทางบริ ษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

(IT) ทัวร์มาเลเซีย _MH23_คาเมรอน
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