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มาเลเซีย สบาย...สบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋ า
1. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตัง้ อยู่ริมทะเลสาบปุตรา
2. ชมมัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็ นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
3. ชมถา้ บาตู (Batu Cave) เป็ นศาสนสถานที่ศกั ดิ์สธื ์ขิ องศาสนาฮินดู
4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พกั ตากอากาศอันเลือ่ งชื่อ
5. ชมตึกแฝดปิ โตรนัสเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ชมโรงงานช็อคโกแลต

1

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ปุตตราจายา –
มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ว – พระราชวังอิสตาน่า
มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุ ลต่าน อับดุล ซามัด

เช้ า

เทีย่ ง

คา่

โรงแรมที่พกั

✈

O

O

Ancasa Hotel Kuala
Lumpur
Ancasa Hotel Kuala
Lumpur

2

ถ้ำบำตู – เก็นติง้ – ห ้ำง First World Plaza

O

X

O

3

็ ปปิ้ งที่
กัวลำลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิ โตรนัส - ชอ
Mitsui Outlet Park KLIA - กรุงเทพ

O

X

✈

วันแรก
04.00 น.
06.00 น.
09.10 น.

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – เมืองใหม่ ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา-วัดเทียนโฮ่ ว – พระราชวัง
อิสตาน่ า มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุ ลต่ าน อับดุล ซามัด
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ ปของสาย
การบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศ
มาเลเซียเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมือง
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กลางวัน

คา่
ที่พกั

วันที่สอง
เช้ า

แห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็ นเมืองที่ให้ความสาคัญ กับสิ่ งแวดล้อม พลังงานสะอาด
และเทคโนโลยีส่ มัยใหม่ และยังเป็ นที่ต้ งั ของหน่วยงานราชการ รวมถึงทาเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นาท่านชมจัตุรัสปุตรา นาท่านชมมัสยิดปุตรา
มัสยิดสี ชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหิ นอ่อนสี กหุ ลาบ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบปุตรา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม วัดเทียนโฮ่ ว วัดจีนที่สวยงามแห่งหนึ่ง นาท่านสักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็ นสิ ริ
มงคล วัดจีนแห่งนี้สร้างด้วยเงินทุนของชาวจีนในมาเลเซีย โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเงินในการสร้าง ภายใน
ประดับด้วยโคมไฟจีนสี แดงเป็ นจานวนมาก ดูแล้วสวยงามแปลกตา ในวิหารยังมีเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่
โดดเด่นอีกด้วย หลังจากนั้นนาท่านผ่านชมและถ่ายรู ป บริ เวณด้านหน้าของ พระราชวังอิสตาน่ า ไนการ่ า
(Istana Negara Palace) พระราชวังแห่งชาติ ซึ่งเป็ นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี พระราชวัง
แห่งนี้จะเป็ นกลุ่มอาคารรู ปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง
จากนั้นนาท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า(ลานแห่งอิสระภาพ) ลานประกาศเอกราช Independence Square
หลังจากที่องั กฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอย่างยาวนาน เป็ นลานขนาดใหญ่คล้ายสนามหลวงเมืองไทย และ
ชมเสาธงขนาดใหญ่ UnionJack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริ เวณรอบๆนี้ยงั มีสถาปัตยกรรมอังกฤษอาทิเช่น
ตึก อาคาร หอนาฬิกา ทุกๆวันธาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเซียจะมาเฉลิมฉลองกัน หลังจากนั้นนาท่านชม
มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็ นมัสยิดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรู ปคู่กบั อนุสาวรี ยท์ หารอาสา เพื่อลารึ
กถึงเหตุการณ์การสู ร้ บในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 จากนั้นนาท่านผ่านชม อาคารสุ ลต่ าน อับดุล ซามัด ที่
ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ทางราชการ ตั้งอยูต่ รงข้ามกับ จัตุรัสเมอร์เดก้า ซึ่งเป็ นจัตุรัสที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้
ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครื อจักรภพ
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่ า

ถา้ บาตู – เก็นติง้ – ห้ าง First World Plaza – กัวลาลัมเปอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยังถ้ าบาตู (Batu Cave) ให้ท่านได้าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่วดั ถ้ า
บาตู ซึ่งเป็ นศาสนสถานที่ศกั ดิ์สืธ์ ิของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของ
พระขันธ์กมุ ารสู งประมาณ 43 เมตร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พกั ตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทาง
ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่
ไม่เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นัง่ กระเช้าข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของป่ าอยูอ่ ย่างมาก จากนั้นนาท่านชมเฟิ สร์ทเวิลด์ พลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF
ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุ ดเพิ่งเปิ ดปี 2017
ห้างสรรพสิ นค้า SKY AVENUE เป็ นห้างสรรพสิ นค้าที่ทนั สมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสิ นค้า
แบรนด์เนมชั้นนาของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึง
ร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรื อจะเลือกนัง่ รถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และ
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สามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่งหิ มะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กบั บ้านผีสิง อิสระตาม
อัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น) หรื อให้ท่านสนุกกับคาสิ โนเสี่ ยงโชคซึ่ง
เปิ ดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่ องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรื อท่านจะเลือกซื้อชม
โชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณี ท่านที่จะเข้าคาสิ โน ** สุ ภาพบุรุษควรสวมเสื้ อคอปกและรองเท้าหุม้ ส้น
สุ ภาพสตรี แต่งกายสุ ภาพและเด็กอายุต่ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิ โน** (กรณี ที่ไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติ้ง บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์จดั ห้องพักที่กวั ลาลัมเปอร์แทน)
**  อิสระอาหารกลางวัน เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้อิสระกับการช็อปปิ้ งได้อย่างเต็มที่**

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์
คา่
ที่พกั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

Ancasa Hotel Kuala Lumpur ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่ า

วันที่สาม
กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิ โตรนัส – โรงงานช็อคโกแลต - ช็อปปิ้ งที่ Mitsui Outlet Park
KLIA - กรุ งเทพ
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซี ย กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ งเป็ น
เมืองที่ต้ งั ขึ้นที่บริ เวณแม่น้ า 2 สายตัดกัน นาท่านถ่ายรู ปกับ ตึกแฝดปิ โตรนัส ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้า
ในกัวลาลัมเปอร์ และยังเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร นาท่านชมโรงงานช็ อคโกแลต
ซึ่ งเป็ นโรงงานช็อคโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซี ย ให้ทุกท่านได้เลือกซื้ อช็อคโกแลตรสชาติแปลกใหม่
หลายหลายมามายเป็ นของฝากกลับบ้าน
จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งที่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall ซึ่งเป็ น Outlet ขนาดใหญ่ที่สุดแห่ ง
หนึ่งในเอเชีย
**อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ ท่านได้ สนุกเต็มทีก่ บั การช็อปปิ้ ง

15.00 น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบิน กัวลาลัมเปอร์

17.45 น.

นาท่ านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ ไลน์ เทีย่ วบินที่ MH774 ใช้ เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

18.55 น.
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มาเลเซีย สบาย...สบาย
3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)
กาหนดการเดินทาง
ว ันที่ : 29 ก.ย.- 01ต.ค. 60

ราคา
ราคาเด็ก
ราคาเด็ก
ผู้ใหญ่
(มีเตียง)
(ไม่ มีเตียง)
(ห้ องละ2 ท่ าน) พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
9,999
9,999
8,999

พักเดีย่ ว
เพิม่
3,599

ว ันที่ : 03-05 พ.ย. 60

9,999

9,999

8,999

3,599

ว ันที่ : 17-19 พ.ย. 60

9,999

9,999

8,999

3,599

ว ันที่ : 09-11 ธ.ค.60

11,999

11,999

10,999

3,599

ว ันที่ : 31 ธ.ค.60 – 02 ม.ค. 61 *ปี ใหม่

12,999

12,999

11,999

4,599

ราคาไม่รวมตว๋ ั เครือ
่ งบิน ห ักออก ผูใ้ หญ่ทา่ นละ 3,500 บาท

หมายเหตุ : สาหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ ถงึ 18 ปี และไม่ ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บุตรเดินทางไป
ต่ างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย

***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่ านละ 18 USD /ทริป/ต่ อท่ าน หรื อ 80 ริงกิตมาเลเซีย***
ทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความประทับใจ
**บริการแจกนา้ ดื่มวันละ 1 ขวด **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหายไม่ว่ากรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาต
ให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริ ษทั ฯไม่
สามารถควบคุมได้เช่นการนัดหยุดงาน,จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน
3. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและ
รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ่ วมเดินทางเป็ นสาคัญ)
4. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. กรณี ที่คณะไม่ครบจานวน10ท่านทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
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6. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
7. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริ ษทั
ฯ จะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้ น
อัตราบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่า
ภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ขา้ งต้น
- กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิ จ โดยการชาระเงินเพื่อ
อัพเกรดต้องกระทาที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอน
เสริ ม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริ ษทั อาจมีการจัดห้องพักให้ตามความ
เหมาะสมต่อไป **
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มตามรายการที่ระบุ
5. ค่ารถรับส่ งและระหว่างนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณี เกิด
อุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
อัตราบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. กระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่น้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม/ท่าน ส่ วนเกินน้ าหนัก เงื่อนไขตามสายการ
บินกาหนด
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม, ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ดฯลฯ
4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรื อคนต่างด้าว
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
7. ค่าทิปสาหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น ต่อท่านละ 18 USD ต่อ/ทริ ป/ต่อท่าน*
** ลูกค้ าท่ านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิม่ เติมกับทางเจ้ าหน้ าทีบ่ ริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่ มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้านบาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสี ยชีวิตหรื อเสี ยอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้านบาท]
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุ ณาเตรี ยมเงินมัดจา 5,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจาแล้วเท่ านั้น)
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษท
ั ฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ให้
เรี ยบร้อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษทั ต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่ วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15วันก่อนเดินทางทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษท
ั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษทั ฯกาหนดไว้ (10ท่ านขึน้ ไป)เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนาไปชาระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซ่ ึ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษท
ั ฯจะพิจารณาเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่นค่าตัว๋ เครื่ องบินค่า
ห้อง ค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจริ ง ในกรณี ที่ไม่สามารถเดินทาง
ได้
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซ
ี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า,ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่าย
บางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
8. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่ อนหรื อหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวซ
ี ่ าผ่ านแล้ว แต่ กรุ๊ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ในการ ไม่ คืนค่าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติม
เรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่นั่งบนเครื่ องบิน
1. ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเคลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บและการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการ
บินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ยกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการ
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUNDได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
2. ทางบริ ษทั ได้สารองที่นงั่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการ
บินและช่วงเวลาเดินทาง
3. หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่
เกิดขึ้นจริ ง
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เรื่ องโรงแรมที่พกั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และ
ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม
อาจมีหอ้ งพักแบบ 3 ท่านจานวนไม่มากนัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

