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เที่ยวไฮไลท์มาเลเซีย  หาดใหญ่  ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด์  เก็นติ้ง ไฮแลนด์  กัวลาลัมเปอร์  กรุงเทพฯ

 พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน /คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน / เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน /
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง
04.50 น.

(-/L/D)

คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสั มภาระ
โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน
ชําระที่สนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)

07.45 น.

เหินฟ้าสู่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702

09.15 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
จากนั้นนําทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

เที่ยง
บ่าย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนํ า ชม “วั ด ธรรมิ ก าราม” ซึ่ ง เป็ น สถาปั ตยกรรม
รูปแบบพม่าทีอ่ ยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิ ก าสมั ย วิ คตรอเรี ย อนุ ส าวรี ย์ ส งครามโลกครั้ ง ที่ 1 City
Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์ ก ร UNESCO ชมศิ ล ปะกํ า แพงที่ ไ ม่ เ หมื อ นใครย่ า นจอร์ จทาวน์
“สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*

วันที่สอง
เช้า

ปีนัง ฮิล ล์ – คาเมรอนไฮแลนด์

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ
ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัด
จีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้อตั๋วได้ท่าน
ละ 6-16 RM) หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิล ล์ (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา
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(Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทําให้อากาศเย็น
สบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์
(George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศ
ด้านบนด้วยรถราง ทําให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ ด้วย (ราคารวมค่าบัตรแบบ NORMAL LANE)
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของ
มาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล
4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้ นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่
สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้
นําท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง

ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียง

รายตามไหล่เขา
เย็น

นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*

วันที่สาม
เช้า

คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

(B/L/D)

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเข้าชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึง่ ไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่ ส ระน้ํ า มี ความสู ง
25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้ น เมื อ งให้ ไ ด้ ลิ้ มลอง พร้ อ มเลื อ กซื้ อ หา
ผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อ เสี ย งของประเทศมาเลเซี ย อาทิ ชา
ยี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands
นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้ า อั น เย็ น สบายบนยอดเขา จากนั้ น แวะชม ฟาร์ ม ผึ้ ง สั มผั ส กั บความ
งดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ําผึ้งปลอดสารพิษ ในฟาร์ ม แล้ วนํ า ชม ตลาดเช้ า แวะ
ซื้อของพื้นเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ
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ห้ามนากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียม
นาของส่วนตังที่จะนาไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชี ย จะได้ สั มผั ส ปุ ย เมฆหมอกอั น
หนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนาเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิ โ นระดั บชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริ เ วณเขตติ ดต่ อ
ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่ า งจากนครกั วลาลั มเปอร์ 58
กิโลเมตร การก่อสร้างดําเนินด้วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิ โ น ลิ มโกะห์ ตง ได้ เ ริ่ มลงมื อ ตั ดถนนขึ้ น สู่ ย อดเขา
ในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดําเนินการสร้ า งรี ส อร์ ท โดยในปี 2514 ได้ เ ปิ ดโรงแรมแห่ ง แรก คื อ Highlands
Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel
เย็น

นําท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น
GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็น ที่ ร ะลึ ก กั บสถานที่ ต่า ง ๆ และยั ง มี บ่อ นคาสิ โ นระดั บชาติ ที่ ไ ด้ รั บอนุ ญ าตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น (สำหรับท่ำนที่ ต้อ งกำรเข้ ำ คำสิ โ น ท่ ำ นสุ ภ ำพบุ รุ ษ และสุ ภ ำพสตรี ใส่ ชุ ด
สุภำพ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 21 ปี ห้ำมเข้ำในคำสิโน)

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***
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วันที่สี่
เช้า

วัดถ้ําบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่ มีอุ ณ หภู มิเ ฉลี่ ย ตลอดปี 16 -24
องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่ ส ถานี ก ระเช้ า ไฟฟ้ า โกตงจา
ยา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่ า งทางให้ ท่า นได้ พั ก เปลี่ ย นอิ ริ ย าบถที่ บริ เ วณ
ร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้ น เมื อ ง อาทิ ผงปรุ ง บะกุ๊ ดเต๋ เคล็ ดลั บคู่ ครั ว
มาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีร สหอมกลมกล่ อ มราวกั บกาแฟสด นํ า ท่ า นแวะ
นมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ําบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้ า ปากทางขึ้ น บั น ไดไปยั ง
ถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุ ง กั วลาลั มเปอร์ ซึ่ ง เป็ น เมื อ งที่
ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ํา 2 สายตั ดกั น นํ า ท่ า นแวะถ่ า ยรู ปกั บสั ญ ลั ก ษณ์ ของตึ ก ระฟ้ า ในนครกั วลาลั มเปอร์ ตึ ก ปิ
โตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั้นนําท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่ สุดในมาเลเซีย แวะถ่า ยรู ปกั บ อนุ ส าวรี ย์ ทหารอาสา เพื่ อ ลํ า
รึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณ ะที่ ส วยงาม จากนั้ น นํ า ท่ า นชม
พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุ ล ต่ า น อั บ ดุ ล ซามั ด
ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้า สแควร์ ซึ่ ง เป็ น จั ตุรั ส ที่ รํ า ลึ ก ถึ ง วั น ที่ มาเลเซี ย ได้
ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่ ง อนาคต อั น เป็ น ที่ ตั้ง ของหน่ วยงานราชการ รวมถึ ง
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่ า งๆ ในนครหลวงแห่ ง
ใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉ ากหลั ง เป็ น มั ส ยิ ดปุ ตรา มั ส ยิ ดแห่ ง เมื อ งซึ่ ง
สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซั น สะพานสวยที่ สุ ดแห่ ง
หนึ่งซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

......... น.

ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

16.00 น.
17.10 น.

นําท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทั บใจ
***************
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“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา หากมี
การปรับขึ้นของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุ๊ปออกเดินทางได้เมื่อมีจํานวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตราค่าบริการ
**สําหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

5-8 APR 2019
วันหยุดจักรี
11-14 APR 2019
วันหยุดสงกรานต์
12-15APR 2019
วันหยุดสงกรานต์
13-16 APR 2019
วันหยุดสงกรานต์
18-21 APR 2019
25-28 APR 2019

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

2-5 MAY 2019
3-6 MAY 2019
9-12 MAY 2019
17-20 MAY 2019

APR-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
11,999
8,999
11,999
9,999

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

-2,500.-

3,900.-

-2,500.-

3,900.-

12,999

-2,500.-

3,900.-

12,999

-2,500.-

3,900.-

9,999
9,999
MAY-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
9,999
9,999
10,999
10,999

-2,500.-2,500.-

3,900.3,900.-

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว
-2,500.-2,500.-2,500.-2,500.-
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พักเดี่ยว
3,900.3,900.3,900.3,900.-

(SP)

วันหยุดวิสาขบูชา
JUNE-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

3,900.-

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

13-16 JUNE 2019

9,999

-2,500.-

Flight

วันเดินทาง

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว
-2,500.-

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

4-7 JULY 2019
13-16 JULY 2019
วันหยุดเข้าพรรษา
26-29 JULY 2019
วันเฉลิมพระชมม์
พรรษา ร.10

JULY-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
9,999
10,999

-2,500.-

3,900.-

11,999

-2,500.-

3,900.-

AUG-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

พักเดี่ยว
3,900.-

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

9-12 AUG 2019
วันแม่แห่งชาติ

10,999

-2,500.-

3,900.-

22-24 AUG 2019

9,999

-2,500.-

3,900.-

SEP-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

9,999

-2,500.-

3,900.-

Flight

วันเดินทาง

SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

22-25 SEP 2019
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Flight
SL702
0745-0915
OD522
1600-1710

วันเดินทาง
3-6 OCT 2019
11-14 OCT 2019
วันคล้ายวันสวรรคต ร.
9
17-20 OCT 2019
18-21 OCT 2019
24-27 OCT 2019

OCT-19
ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
9,999

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว
-2,500.-

11,999

-2,500.-

3,900.-

9,999
9,999
9,999

-2,500.-2,500.-2,500.-

3,900.3,900.3,900.-

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี

ราคา 2,000 บาท

(SP) ทัวร์มาเลเซีย UPGRADE-Hilight of Malaysia 4 Days (SL+OD) เก็บทิปสนามบิน 1500

พักเดี่ยว
3,900.-

(SP)

เงื่อนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาลท่านละ 7,000 บาท
พร้อมส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดิน ทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ในประเทศ 10 กก. // ต่างประเทศ 20 กก. (หากต้องการเพิ่ม 5 กก. ชําระเพิ่ม 250 บาท/เที่ยวบิน)
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ย วต่ าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิ ดขึ้นระหว่างวัน
เดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก )
อัตรานี้ไม่รวม
 โปรดเตรียมทิปไกด์+คนขับ 1500 บาท/ท่าน
ชําระที่สนามบิน (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ ตอนจบทริป)
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุ ไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
 ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
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เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือ กรุ๊ ปที่ มีการการันตี ค่า มัดจํา ที่พัก
โดยตรงหรือโดยการผ่านตั วแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรื อบางส่วนให้กั บท่าน
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ บริ ษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไ ม่ คืนค่า บริการไม่ ว่ากรณีใด ๆ
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ย วเอง
9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกั บ ทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อ ตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุ
สุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ
หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางใน
กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่า บริการคืนได้
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เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทน
ของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรั บในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

(SP) ทัวร์มาเลเซีย UPGRADE-Hilight of Malaysia 4 Days (SL+OD) เก็บทิปสนามบิน 1500

