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ทัวร์มาเลเซีย MS8 5 วัน 4 คืน
(รถไฟ-กลับเครื่องบิน)
ปีนงั /คาเมรอน/เก็นติ้ง/กัวลา/ปุตตราจาย่า
(โดยรถไฟตู้นอนขบวนใหม่ - บินกลับจากกัวลาฯ)
การเดินทาง 24-28 มีนาคม 2560

วันแรก

ราคา
12-16 เมษายน 2560
ราคา
13-17 เมษายน 2560
ราคา
28 เม.ย. - 2 พฤษภาคม 2560 ราคา
10-14 พฤษภาคม 2560
ราคา
กรุงเทพ – หาดใหญ่

9,900
12,900
12,900
9,900
9,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมกันที่สถานี รถไฟหัวลาโพงเจ้าหน้าที่บริ ษทั รอต้อนรับเตรี ยมความพร้อมสู่ ขบวนรถไฟขบวนใหม่ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย
14.45 น. ขบวนรถไฟชั้น สองตู ้น อนปรั บ อากาศน าท่ า นออกเดิ น ทางสู่
หาดใหญ่ เชิ ญท่านนัง่ และนอน ชมวิวทิวทัศน์ของจังหวัดต่างๆ
ระหว่ า งสองข้า งทางช่ ว งเย็น เชิ ญ ท่ า นเลื อ กทานอาหารจาก
ห้องอาหารของรถไฟหรื อเลือกสั่งมาทานได้ตามอัธยาศัยพร้อม
ชมทัศ นี ย ภาพของทะเลช่ ว งหัว หิ น -ปราณบุ รี ซ่ ึ งบางช่ ว งของ
เส้ น ทางรถไฟจะวิ่ ง เลี ย บทะเลดื่ ม ด่ า กับ บรรยากาศของพระ
อาทิ ตย์ลบั ขอบฟ้ าที่ สวยงาม ช่ วงค่ าพนักงานการรถไฟจะปูเตี ยงนุ่ มๆ ให้ท่านได้ พักผ่ อนนอนหลับแสนสบาย
ราตรีสวัสดิ์
วันที่สอง หาดใหญ่ -ปี นัง เมืองมรดกโลก-วัดเขาเต่ า
13.45 น.

07.00 น.

เดินทางถึงสถานีรถไฟหาดใหญ่ จากนั้นนาสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศมุ่งสู่ ด่าน
สะเดา เพื่อตรวจเช็คหนังสื อเดินทางเข้าสู่ มาเลเซีย จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่
มาเลเซี ยผ่านเมืองเก่าไทรบุรีของไทยเราปั จจุบนั คือเมืองเคดาห์เมืองอู่ขา้ วอู่น้ า
ของมาเลเซี ย สองข้า งทางจะเต็ม ไปด้ว ยทุ่ ง ท้อ งนาเหลื อ งอร่ า ม เชิ ญ ท่ า น
พักผ่อนชมวิวทิวทัศน์และความเป็ นอยูข่ องชาวมลายูกนั เพลินๆ
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12.00 น.
13:00 น.

18.00 น.
วันทีส่ าม
07.00 น.

12.00 น.

18.30 น.
20.30 น.

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) หลังอาหารออกเดินทางต่อโดยใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สู่เกาะปี นัง
นาท่านข้ามสะพานปี นัง ยาว 13.5 กม. ข้ามทะเลสู่ เกาะปี นัง ถึงเกาะปี นัง ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนชาวปี นัง ซึ่งสร้าง
ตามแบบสถาปั ตยกรรมโปตุเกสซึ่ งเหมื อนอาคารของชาวภู เก็ตนาท่านเที่ยวชม วัดเขาเต่ า ซึ่ งมี เจ้าแม่กวนอิ ม
ประดิษฐานบนยอดเขาชมเจดียห์ มื่นพระ ที่ซ่ ึงรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาส เมื่อหลายร้อยปี ก่อนและพระองค์ได้
ทรงพระราชทานเงินส่ วนพระองค์ ให้กบั วัด เดิมทีวดั ได้ สร้างองค์เจดียแ์ บบจีนทั้งองค์เจดีย ์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้
ซาบซึ้ งถึง พระกรุ ณาธิ คุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ ชั้นที่สาม ถึงชั้นที่ห้า เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบไทย มาตราบ
เท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่า เราสามารถชมทิวทัศน์ของเมือง ปี นังเมืองท่าใหญ่ในสมัยประเทศอังกฤษมาปกครองนา
ท่านลงจากวัดเขาเต่าสนุกกับการลงจากเขาช้อปปิ้ งสิ นค้าหลากหลายจากทัว่ ประเทศ
บริการอาหารค่า (มื้อที่ 2) จากนั้นนาท่าน เข้าที่พกั โรงแรม ROYAL หรื อระดับใกล้เคียงกัน เชิญท่านพักผ่อนหรื อ
ช้อปปิ้ งเที่ยวชมชีวิตชาวปี นังยามค่าคืนหรื อท่านจะลองนัง่ สามล้อปี นังเอกลักษณ์อนั โดดเด่น
สตรีทอาร์ ตเมืองปี นัง -ป้ อมปื นควอนอริส-วัดไทย-วัดพม่ า -ปี นัง - คาเมรอนไฮแลนด์
บริ การอาหารเช้ า (มื้อที่ 3) หลังอาหารนำท่ำนสู่ ย่ำนเก่ำแก่ของปี นัง
ให้ท่ำนได้เพลิดเพลิน กับกำรเดิ นชมอำคำรชิ โนโปรตุกีสอันเก่ำแก่
จำกนั้นสนุ กกับกำรถ่ำยภำพที่จิตรกรชื่อดังได้วำดภำพไว้ตำมอำคำร
อันเก่ำแก่ต่ำงๆ อันเป็ นที่งดงำมยิ่งนักหรื อท่ำนจะเลือกเช่ ำจักรยำน
เพื่ อ ขี่ ช มตำมตรอกซอกซอยต่ ำ งๆ เที่ ย วชมป้ อ มปื นควอโนริ ส ที่
อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู ้กบั สยามประเทศในสมัยก่อน ริ มทะเลปี นัง ที่
นัน่ ท่านจะได้ชมอาคาร City Hall ที่ ออกแบบสร้างอย่างสวยงาม ด้วยสถาปั ตยากรรมแบบอังกฤษ หอนาฬิกาที่
โดดเด่นที่เป็ น เอกลักษณ์ ตั้งตระหง่านอยูใ่ กล้ชายทะเลจากนั้นเที่ยวชมวัดไชยมังคราราม สร้าง พ.ศ. 2388 เป็ นวัด
ไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ยาว อันดับ 3 ของโลก และมีหลวงปู่ ทวด อยูด่ า้ นในโบสถ์ ชม วัดพม่ า วัดดามิการาม
ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยฯ ของพม่า ด้านในมีพระพุทธรู ปหิ นอ่อน และเจดียแ์ บบพม่าที่งดงาม นาท่านเลือกซื้อของ
ที่ระลึกท้องถิ่นฝากคนที่บา้ น "บะกุดเต๋ " (ผงสมุนไพรยาจีนบารุ งร่ างกาย) และน้ ามันแก้ปวดเมื่อยที่เลื่องชื่อ จากนั้น
ออกเดินทางสู่ คามรอนไฮแลนด์
บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) เข้าสู่ เส้นทางด่วนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถึงเมืองอิโปร์ กราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัด
จีน ภายในถ้ าจะประดิษฐานรู ปปั้นเจ้าแม่กวนอิม พระสังขจายและเทวรู ปเทพเจ้าจีนปางต่าง ฯลฯ ภายในถ้ า จากนั้น
เดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พกั ตากอากาศบนเขาสู งของนักธุ รกิจ
ชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดี ตปั จจุบนั ทาเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศสาหรับ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ชื่นชมธรรมชาติ ระหว่างทางสู่ คาเมรอนชมไร่ พืชผัก
อันเขียวขจี และชมไร่ สตอร์ เบอร์ รี่ จานวนมากมายบนภูเขาสู ง สัมผัสอากาศ
หนาวเย็นตลอดทั้งปี เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่ าดงดิบแวะชม
ฟาร์ มผึง้ ซึ่ งชาวคาเมรอนนิ ยมเลี้ยงกันเป็ นจานวนมาก ชมบรรยากาศสภาพระบบนิ เวศภายในฟาร์ ม หรื อ เลือกซื้ อ
น้ าผึ้งกลับบ้านเป็ นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย
บริการอาหารคา่ ( มื้อที่ 5 ) แบบสุ ก้ ีหม้อไฟ ชาบู-ชาบู จากนั้นเชิญท่านช้อปปิ้ งผลไม้ ,ดอกไม้เมืองหนาว
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรมฮอริเทจ หรื อระดับใกล้เคียงกัน
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วันทีส่ ี่

คาเมรอนไฮแลนด์ – เก็นติง้ ฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 6 ) สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า นาท่านลงจากเขา
คาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็ นชาที่มีรสชาติ อร่ อยที่สุดของ
มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรื อซื้ อชาจากไร่ ฝากคนทางบ้าน จากนั้นแวะ เที่ยวน้าตกอีสกันดา ระหว่างเส้นทางลง
จากคาเมรอนฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
บริ การอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) จากนั้นนาท่านเที่ยวชม ปุตราจาย่ า เมื องใหม่ ที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต
เป็ นเมืองที่ให้ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่ ชมทาเนี ยบรั ฐบาลและมัสยิด สี ชมพู
อันงดงามยิง่ ใหญ่อลังการซึ่งส่ วนหนึ่งตั้งอยูใ่ นทะเลสาป จากนั้นนาท่านสู่ สถานี SKY WAY กระเช้านัง่ กระเช้าข้าม
ภูเขาเป็ นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่ งมีความเร็ วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเซี ย (ควรเตรี ยมกระเป๋ าใส่ เสื้ อผ้าใบ
เล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน) ที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ ของป่ าอยูอ่ ย่างมากเป็ นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืมสู่ เก็นติ้งไฮ
แลนด์ ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บา้ นชาวป่ า(จาลอง) สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุ ข
สบาย ในระดับความสู งกว่า 6,000 ฟิ ตจากระดับน้ าทะเลเข้าที่พกั โรงแรมเฟิ สร์ ทเวิลด์ เชิญท่านสนุกกับสวนสนุก
กลางแจ้งซึ่ งมีเครื่ องเล่นนานาชนิ ดตามอัธยาศัยเชิญท่านเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นนานาชนิ ดบริ เวณสวนสนุกขนาด
ใหญ่ตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น)หรื อ หากท่านจะเข้าคาสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่ งเปิ ด 24 ช.ม. ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูก
กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรื อท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย *** สุ ภาพบุรุษ
ควรสวมเสื้ อ คอปกและรองเท้ า หุ้ ม ส้ น สุ ภ าพสตรี แ ต่ ง กายสุ ภ าพและเด็ ก อายุ ต่ า กว่ า 21 ปี ห้ า มเข้ า คาสิ โ น
*** ( กรณี ที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ จัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ ) เลือกทานอาหารตาม
สะดวก ทีฟ่ ู๊ ดคอร์ ด หลากหลายชนิด
เก็นติง้ – กัวลาลัมเปอร์ –ปุตราจาย่ า – กรุงเทพ
บริการอาหารเช้ า (มื้อที่ 8)
นาท่านลงจากเก็นติ้ง มุ่งสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ นครแห่ งวัฒนธรรม เลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าจาพวกช็อคโกแลตในราคา
โรงงาน และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารเสริ ม บะกุ๊ด เต๋ ที่ คนจี น ในมาเลเซี ย นิ ย ม
รับประทาน นาท่านเที่ยว กัวลาลัมเปอร์ นาจากนั้นนาท่านผ่านชมจุดกาเนิด
ของกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ า 2 สายตัดกัน ที่ต้ งั ของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่
เก่าแก่ที่สุดในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อุนสาวรี ยท์ หารอาสาและ
อาคารใกล้เคียง ซึ่ งเคยเป็ นสถานที่ราชการมีสถาปั ตยกรรมแบบ Victoria
ของอังกฤษ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม K.L.TOWER (ซึ่ งสู งเป็ นอันดับ 7ของโลก) นาท่านถ่ายรู ปย่าน Dataran
Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของ
ศาลสู ง อาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor Club ของผูด้ ีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ถ่ายรู ปกับลานน้ าพุ
St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack
ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ชึ้นแทน อันถือเป็ นวันฉลองเอกราช) นาชมพระราชวัง อีสตาน่ า
ไนการ่ า ชมและถ่ายรู ปกับ ตึกปิ โตรนัส ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสู งถึง 452 เมตร นาท่านช้อปปิ้ งใต้ตึกแฝดเลือกซื้ อ
ของฝากคนทางบ้าน(อาหารกลางวันอัธยาศัยเพื่อความสะดวกต่อการช้อปปิ้ ง)
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิน เตรี ยมเดินทางกลับกรุ งเทพ
เครื่ องบินสายการบินไทยแอร์เอเชียหรื อระดับเดียวกัน เที่ยวบินที่ AK892 นาท่านสู่ กรุ งเทพฯ

13.00 น.

วันทีห่ ้ า
07.00 น.
08.30 น.

14.00
17.00 น.
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18.30 น. เดินทางถึงกรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ ** โปรแกรมการเดินทางอาจปรั บเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมเพื่อสอดคล้ องกับสถานการณ์ สภาพอากาศ และ
เวลา ณ วันที่เดินทางจริ งของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริ ษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยของนักท่ องเที่ยวส่ วน
ใหญ่ เป็ นสาคัญ
*** การเดินทางในแต่ ล ะครั้ งจะต้ องมีจานวนผู้เดินทาง 18 ท่ านขึ้นไป ถ้ าผู้เดินทางไม่ ครบตามจานวนดังกล่ าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรื อปรับขนาดพาหนะทีใ่ ห้ บริการ
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
ผู้ใหญ่ 2 เด็ก 1
พักเดี่ยว
กาหนดการเดินทาง
พักห้ องละ
เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่ มีเตียง
เพิม่
2 ท่ าน
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
(อายุตา่ กว่ า 12 ปี )
24-28 มีนาคม 2560
9,900
9,900
9,500
8,000
3,000
12-16 เมษายน 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
13-17 เมษายน 2560
12,900
12,900
12,500
11,000
3,000
28เม.ย. - 2 พฤษภาคม 2560
9,900
9,900
9,500
9,500
9,500
10-14 พฤษภาคม 2560
9,900
9,900
9,500
8,000
3,000
*ยกเว้ นบนเก็นติง้ ไม่ มีเตียงเสริม กรณีเปิ ดห้ องอีก 1 ห้ อง เพิม่ ท่ านละ 1,000 บาท

*** ราคาเด็กทารก (อายุไม่ เกิน 2 ปี บริบูรณ์ ) 4,000 บาท ***

** ค่ าบริการข้ างต้ นท่ านต้ องชาระเพิม่ ทิปหัวหน้ าทัวร์ ผู้ใหญ่ ท่านละ 500 บ.เด็ก 300 บ. **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินพร้อมภาษี กัวลาฯ – กรุ งเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 ค่าตัว๋ รถไฟตูน้ อนปรับอากาศ เตียงบนหากมีความประสงค์ใช้เตียงล่างเพิ่ม 150 บ.
 ค่ารถปรับอากาศ รับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั 2 – 3 ท่าน/ห้อง ระดับ 3 – 4 ดาว ตามมาตรฐานประเทศในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารรวม 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์นาเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงิน 1,000,000 / 400,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายในการทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่รายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือจากการจัดเลี้ยงในรายการ /
ค่าโทรศัพท์ / ค่าโทรศัพท์ทางไกล / ค่าอินเตอร์เน็ต / ค่าซักซีด / มินิบาร์
 ค่าระวางน้ าหนักสัมภาระที่เกินจาก 20 กิโลกรัม
 ค่ารถไฟเตียงล่างเพิ่ม 150 บาท
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ า
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 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 500 บาท เด็กต่ากว่า 12 ปี ท่านละ 300 บ.
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ขอใบเสร็ จถูกต้องเพื่อนาไปหักค่าใช้จ่าย
การจองและชาระเงิน
1. ชาระเงินมัดจา ท่ านละ 8,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง
2. ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือชาระก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 21 วัน
(กรณีนักท่ องเทีย่ วหรื อเอเจนซี่ไม่ ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ านถูกปฏิเสธการ
จ่ ายเงินไม่ ว่ากรณีใดๆ ให้ ถือว่ านักท่ องเที่ยวสละสิ ทธิ์การเดินทางในทัวร์ น้ันๆ)
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.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตกฤษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
ระเบียบการและข้ อตกลงการสารองทีน่ ั่ง
1. กรณี ท่านไม่สามารถเดินทางไปกับคณะทัวร์ไม่วา่ ด้วยเหตุผลปะการใดก็ตาม 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
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
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 ทธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิ นทางน้อยกว่า 18 ท่าน โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสาหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า และอย่างน้อย 10 วันก่อนการ
เดินทางสาหรับประเทศที่มีวีซ่า
4. บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่าใช้จ่ายใดๆที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิ ดจาก
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
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
6. กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯจะยึดถือผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภัยของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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7.

ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศนั้นๆ
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการดังกล่าวข้ างต้ นและไม่ รับผิดชอบต่ อเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ นอก
เหนื อจากความควบคุมของบริ ษัทฯ เช่น การนัดหยุดงาน การล่าช้าของสายการบิน-รถไฟ ภัยธรรมชาติ กรณี ที่ท่านถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่แรงงานไทยและต่างประเทศ
บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่ คืนค่ าบริการทั้งหมด

