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ทัวร์มาเลเซีย MS7 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์ – เมืองมรดกโลกมะละกา – ปุตราจาย่า – เก็นติ้งไฮ
แลนด์
กำหนดกำรเดินทำง
เดือนมกราคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เทศกาลสงกรานต์
วันทีแ่ รก
04.00 น.
07.10 น.
10.15 น.
กลำงวัน

เย็น

13 – 15 // 27 – 29
10 – 12 // 24 – 26
1 – 3 // 10 – 12 // 24 – 26
5 – 7 // 6 – 8 // 21 – 23 // 28 – 30
12 – 14 // 13 – 15 / 14 – 16

9,999.9,999.10,999.10,999.12,999.-

กรุงเทพฯ – กัวลำลัมเปอร์ – มะละกำ – อำณำจักร DUTCH SQUARE – ST PAUL HILL – มัสยิดเซรัต –
ถนนคนเดิน YONGGER STREET
พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 เคาน์เตอร์สายการบิน
แอร์เอเซีย หมายเลข 2 เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยต้อนรับอานวยความสะดวกแก่ท่าน
ออกเดินทางสู่กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD311
เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อยแล้ว นาสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้ องถิน่ มื้อที่ 1
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมรดกโลก มะละกำ เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่ องราวของประวัติศาสตร์ ชมความงดงามที่
ผสมสานศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ไว้ได้อย่างลงตัว ณ ย่ ำนอำณำจักรแดง (DUTCH SQUARE) จากนั้นนาท่านเดินขึ้น
เขา ST. PAUL HILL ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองและช่องแคบมะละกา พร้อมชมโบสถ์เซนต์ปอลล์อนั เก่าแก่ และ
สักการะท่านนักบุญเซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ อันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นลงจากยอดเขาชมป้อมปื น A FAMOSA ป้อมปื นที่
โปรตุเกสสร้างขึ้นป้องกันเมืองเมื่อตอนเข้ายึดครองมะละกา นาท่านชม มัสยิดเซรัต มัสยิดที่จดั ได้วา่ สวยที่สุดแห่ง
หนึ่งของมาเลเซียตั้งอยูบ่ ริ เวณริ มทะเลเมืองมะละกา
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำรท้ องถิ่น มื้อที่ 2
จากนั้นนาท่านเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินชื่อดังของเมืองมะละกา YONGGER STREET ย่านเก่าแก่แห่งเมืองมรดก
โลก ระหว่างสองข้างทางชาวเมืองมะละกา จะนาสิ นค้าที่ข้ ึนชื่อต่างๆ ของมะละกามาจาหน่ายกันอย่างคึกคัก อิสระ
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ที่พกั
วันทีส่ อง
เช้ ำ

กลำงวัน

ที่พกั

วันทีส่ อง
เช้ ำ

ให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเลือกชมเลือกซื้อสิ นค้าท้องถิ่น ของฝากของที่ระลึก หรื อจะเลือกชิมขนมอร่ อย
ต่างๆ มากมาย (เฉพาะรอบที่เข้ามะละกาตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์)
ECO TREE HOTEL ระดับ 3 ดำว หรื อเทียบเท่ ำ
มะละกำ – ปุตรำจำย่ ำ – เก็นติง้ ไฮแลนด์
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม มื้อที่ 3
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ ปุตรำจำย่ ำ เที่ยวชม เมืองแห่งอนาคต เมืองที่วางผังเมืองและเนรมิตอาคารสิ่ งปลูกสร้าง
ต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สาคัญยังเมืองที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็ นอันดับ 1 อีกด้วย
นาท่านชมและถ่ายรู ปทาเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจาเมือง ที่สร้างจากหิ นอ่อนสี ชมพูอนั งดงามยิง่ ใหญ่ซ่ ึงตั้งอยู่
บริ เวณริ มทะเลสาบ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้ องถิน่ มื้อที่ 4
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นาท่านนัง่
กระเช้าขึ้นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านัง่ ได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรี ยมกระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบเล็กสาหรับพัก
ค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืน)
FIRST WORLD HOTEL หรื อ AWANA HOTEL, GENTING ระดับ 3 ดำว หรื อเทียบเท่ ำ
(กรณีที่ไม่ ได้ ห้องพักบนเก็นติง้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์จัดห้ องพักที่กวั ลำลัมเปอร์ แทน)
เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้ งสิ นค้านานาชนิดที่ FIRST
WORLD PLAZA และช้อปปิ้ งมอลล์ที่เพิ่งเปิ ดใหม่ล่าสุ ด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
หลายๆ ร้านจากทัว่ ทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่างๆ ในบริ เวณสวนสนุกในร่ ม (ไม่รวมค่า
บัตรสวนสนุก) หรื อจะเข้าคาสิ โนเสี่ ยงโชค (เปิ ด 24 ชัว่ โมง) ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล
แบล็คแจ็ค *** คาสิ โนสงวนสิ ทธิ์สาหรับผูท้ ี่มีอายุมากกว่า 21 ปี ขึ้นไปเท่านั้น สุ ภาพบุรุษ ต้องสวมเสื้ อคอปก
รองเท้าหุม้ ส้น สุ ภาพสตรี แต่งกายสุ ภาพ *** (อิสระอำหำรเย็นตำมอัธยำศัย)
(ทีพ่ กั บนเก็นติง้ จะไม่ มีเตียงเสริม กรณีพกั 3 ท่ ำนจะมีแค่ 2 เตียงต่ อห้ อง หำกไม่ สะดวกพัก 3 ท่ ำน สำมำรถซื้อ
ห้ องพักเดี่ยวเฉพำะบนเก็นติง้ ได้ ค่ำพักเดีย่ วบนเก็นติง้ ชำระเพิม่ ท่ ำนละ 1,000 บำท)
เก็นติง้ – กัวลำลัมเปอร์ – พระรำชวังอีสตำน่ ำ – ถ่ ำยรูปตึกแฝด – ย่ ำน DATARAN MERDEKA – ช้ อปปิ้ ง –
กรุงเทพฯ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม มื้อที่ 5
นาท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์โดยกระเช้า จากนั้นนาท่านเที่ยวชม วัดถำ้ บำตู BATU CAVE วัดฮินดูขนาดใหญ่ มีรูป
องค์พระขันธกุมารขนาดใหญ่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณหน้าบันไดทางขึ้นสู่ ปากถ้ า ระหว่างทางนาท่านเลือกซื้อสิ นค้า OTOP ชื่อ
ดังจากมาเลเซีย ณ ร้ ำนสินค้ำ OTOP อาทิเช่น เครื่ องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ / ขนมเปี๊ ยะ / ปูแผ่น / ไก่แผ่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครๆ มาซื้อแล้วเป็ นต้องฝากซื้อซ้ าอีกหลายรอบ
นาท่านเที่ยวชม กรุงกัวลำลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงามและยิง่ ใหญ่พระราชวังของประมุข
แห่งประเทศ อีสตำน่ ำ ไนกำร่ ำ นาท่านถ่ ำยรูปย่ำน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความ
งดงามของอาคารต่างๆ ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณโดยรอบ อาทิเช่น อำคำร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบนั เป็ นที่ทาการ
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กลำงวัน

18.35 น.
19.50 น.

ของศาลสู ง นับเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก นาท่านผ่านชม หอคอย
โทรคมนาคม K.L. TOWER จากนั้นนาท่านถ่ายรู ปและชมวิว ตึกแฝดปิ โตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
นาท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ จากโรงงำนช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็ นสิ นค้า
ของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นกั ท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนากลับไปฝากคนที่ท่านรัก
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรท้ องถิน่ มื้อที่ 6
จากนั้นนาท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาของกัวลาลัมเปอร์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ สนามบิน
เดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ AK888
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมกำรเดินทำงอำจปรับเปลีย่ นได้ ตำมควำมเหมำะสมเพื่อสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ สภำพอำกำศ เวลำ กำรเมือง
และกำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน ณ วันทีเ่ ดินทำงจริงของประเทศที่เดินทำง ทั้งนีบ้ ริษัทจะคำนึงถึงควำมปลอดภัยของ
นักท่ องเที่ยวส่ วนใหญ่ เป็ นสำคัญ
อัตรำค่ ำบริกำร
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
พักเดี่ยว
กำหนดกำรเดินทำง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
2 – 3 ท่ ำน (อำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี ) (อำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี ) (อำยุตำ่ กว่ ำ 12 ปี )
13 – 15 มกรำคม 2561
9,999
9,999
9,999
9,999
2,000
27 – 29 มกรำคม 2561
9,999
9,999
9,999
9,999
2,000
10 – 12 กุมภำพันธ์ 2561
9,999
9,999
9,999
9,999
2,000
24 – 26 กุมภำพันธ์ 2561
9,999
9,999
9,999
9,999
2,000
1 – 3 มีนำคม 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
10 – 12 มีนำคม 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
24 – 26 มีนำคม 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
5 – 7 เมษำยน 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
6 – 8 เมษำยน 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
21 – 23 เมษำยน 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000
28 – 30 เมษำยน 2561
10,999
10,999
10,999
10,999
2,000

12 – 14 เมษำยน 2561
13 – 15 เมษำยน 2561
14 – 16 เมษำยน 2561

12,999
12,999
12,999

12,999
12,999
12,999

12,999
12,999
12,999

12,999
12,999
12,999

2,000
2,000
2,000
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*** รำคำเด็กทำรก (อำยุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บำท ***

** ค่ ำบริกำรข้ ำงต้ นยังไม่ รวมค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ และทีมงำนมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น และคนขับรถ
ท่ ำนละ 300 บำท/ทริป/ท่ ำน **
หมำยเหตุ

กำรเดินทำงในแต่ ละครั้งจะต้ องมีจำนวนผู้เดินทำง 20 ท่ำนขึน้ ไป ถ้ ำผู้เดินทำงไม่ ครบตำมจำนวนดังกล่ำว บริษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรื อเปลีย่ นแปลงรำคำ

อัตรำค่ ำบริกำรข้ ำงต้ น เป็ นรำคำตั๋วเครื่ องบินโปรโมชั่นจำกสำยกำรบิน ทั้งนีเ้ มื่อท่ ำนตกลงเดินทำง จ่ ำยค่ ำจอง ค่ ำทัวร์
แล้ว มิสำมำรถเปลีย่ นแปลง เลื่อน หรื อ ยกเลิกกำรเดินทำงได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนเงินค่ ำจองค่ ำทัวร์
ในทุกกรณี
อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินสายการบินโลว์คอสชั้นประหยัดพร้อมภาษี กรุ งเทพฯ –กัวลาฯ– กรุ งเทพฯ
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม หรื อตามเงื่อนไขของสายการบิน
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 6 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารที่จดั เลี้ยงในแต่ละมื้อเป็ นอาหารท้องถิ่น หากท่านชอบทานอาหารชนิด
ใดเป็ นพิเศษ หรื อมีเด็กควรนาอาหารที่ชอบติดตัวไปด้วย)
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์ (ไม่ ครอบคลุมเรื่ อง
สุ ขภำพ และป่ วยไข้ ทุกกรณี) ทั้งนี้ยอ่ มอยูใ่ นข้อจากัดที่มีการตกลงไว้กบั บริ ษทั ประกัน การเคลมประกันทุกกรณี ต้องมี
ใบเสร็ จ และเอกสารรับรองทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพ/การสู ญหายหรื อเสี ยหายของสัมภาระ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริ ษทั ได้**
เบี้ยประเริ่ มต้น 190 บาท (ระยะเวลา 1-4 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 200 บาท (ระยะเวลา 5-6 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 240 บาท (ระยะเวลา 7-8 วัน)
เบี้ยประเริ่ มต้น 280 บาท (ระยะเวลา 9-10 วัน)
อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยง / ค่า
โทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่าตัว๋ เข้าชม OPTIONAL TOUR ต่างๆ
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์และทีมงานคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 300 บาท / ทริ ป / ท่าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
กำรจองและชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำ ท่ ำนละ 5,000 บำท ภำยใน 24 ชั่วโมงหลังกำรจอง
2. ค่ ำทัวร์ ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทำงอย่ ำงน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเที่ยวหรื อเอเจนซี่ไม่ ชำระเงิน หรื อชำระเงินไม่ ครบภำยในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ ำยเงินไม่ ว่ำกรณีใดๆ ให้ ถือว่ ำนักท่ องเที่ยวสละสิ ทธิ์กำรเดินทำงในทัวร์ น้ันๆ)
หากท่านสมาชิกได้ทาการโอนเงินแล้วกรุ ณาส่ งหลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ – นามสกุล ผูจ้ อง พร้อมทั้งที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
– แฟกซ์ติดต่อ / โปรแกรมที่จอง / วันเดินทาง / จานวนสมาชิก และสาเนาหนังสื อเดินทางของท่านและสมาชิกในกลุ่ม มายังเบอร์
แฟกซ์ / E-Mail
สาหรับคนไทยต่างด้าวสามารถเดินทางได้ โดยทาการแจ้งเข้าแจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมือง และขอวีซ่า รายละเอียดกรุ ณา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กับพนักงานที่ท่านจองทัวร์ดว้ ย
3. การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ ต้องทาในวันเวลาทาการของบริ ษทั ดังนี้
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.
วันเสาร์ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบกำรและข้ อตกลงกำรสำรองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่วา่ ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรุ ณาแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯ ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านมัดจาไว้ตามระยะเวลาและ
จานวน ดังนี้
ยกเลิกการเดินทางระหว่าง 15 – 29 วัน สงวนสิ ทธิ์ไม่มีการคืนมัดจา
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. เมื่อท่านสารองที่นงั่ ในทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ในกรณี ที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรื อ ถือศีลกินเจ
มังสวิรัติ กรุ ณาแจ้งให้พนักงานขายทัวร์ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง
หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
2. เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จหากท่านสละสิ ทธิ์การใช้บริ การใดๆตามรายการหรื อถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่มีนกั ท่องเที่ยวร่ วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวซี ่า
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4.

5.
6.
7.

บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก
ความผิดของทางบริ ษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญเสี ย
หรื อเสี ยหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรื อการบริ การของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมำยเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุกำรณ์ ทเี่ กิดขึน้
นอก เหนือจำกควำมควบคุมของบริษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ ำบริกำรทั้งหมด

