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เทีย่วไฮไลทม์าเลเซยี  หาดใหญ ่ ปีนัง  คาเมรอน ไฮแลนด ์  

เก็นติง้ ไฮแลนด ์ กวัลาลมัเปอร ์ กรงุเทพฯ 

 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3*  ปีนงั 1 คนื /คาเมรอ่นไฮแลนด ์1 คนื /  

เก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื /  
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 
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วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั (-/L/D) 

04.50 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท์ี ่11-12 สายการบนิ Lion Air โดยมี

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
ชําระทีส่นามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

07.45 น. เหนิฟ้าสูอํ่าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา โดยสายการบนิ ไลออ้น แอร ์เทีย่วบนิที ่SL702 

09.15 น. ถงึทา่อากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ ่

 จากนัน้นําทกุทา่นผา่นพธิกีารการตรวจคนเขา้เมอืงที ่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืงสะเดา หลงัจากผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยี 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  นําท่านชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนําชม “วดัธรรมกิาราม” ซึง่เป็น

สถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าทีอ่ยู่ตรงขา้มกนั ชมเมอืงจอรจ์ทาวน ์หอนาฬกิาสมัยวคิตรอเรยี อนุสาวรยี์

สงครามโลกครัง้ที ่1 City Hall, Town Hall ซึง่ไดร้ับรางวัลมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ชมศลิปะ

กําแพงทีไ่มเ่หมอืนใครยา่นจอรจ์ทาวน์ “สตรที อารต์” ทีเ่ลา่เรือ่งยา่นเมอืงเกา่ไดอ้ย่างมชีวีติชวีาและลง

ตวั 

เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  

 นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cititel Penang Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง ปีนงั ฮลิล ์– คาเมรอนไฮแลนด ์ (B/L/D)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

นําทา่นเดนิทางสู ่ วดัเค็ก ลก ซ ี หรอืเจดยีห์มืน่พระ ไหวเ้จา้แมก่วนอมิที ่ วดัเขาเตา่ ชม

เจดยีห์มืน่พระ ซึง่เป็นวดัทีม่สีถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกนั คอื แบบ จนี 

ไทย และพมา่ และเป็นวดัจนีทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง (ทา่นใดตอ้งการขึน้กระเชา้เพือ่สกัการะ

เจา้แมก่วนอมิ สามารถซือ้ตัว๋ไดท้า่นละ 6-16 RM)  หลงัจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่

ปีนงัฮลิล ์ (Penang Hill) หรอือกีชือ่คอื บกูติ เบนดรีา (Bukit Bendera) ตัง้อยูบ่นเนนิ

เขา สงูจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดบันี ้จงึทําใหอ้ากาศเย็นสบาย 

บรสิทุธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยูบ่นเขา จงึเป็นจดุชมววิพาโนรามาไดอ้ย่างเลศิเลอของ

เมอืงจอรจ์ทาวน ์ (George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง ทัง้ยังไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ 

หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ทําใหส้ามารถชมความงามระหวา่ง

ทางไดด้ว้ย (ราคารวมคา่บัตรแบบ NORMAL LANE) 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยี ระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลบัซบัซอ้นซึง่มคีวาม

งดงาม อยูส่งูกวา่ระดบัน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรก

คอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม 

แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้ นําทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้ว

จากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา  

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่าม คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/L/D)     

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

นําท่านเขา้ชม นํา้ตกเลคอสิกนัดา ซ ึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หลลง

สู่สระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของที่ระลกึ ผักและผลไม ้

พืน้เมอืงใหไ้ดล้ ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์

เป็นแหลง่ผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื Best of 

Highlands   
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นําทา่นชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สัมผัสกบั

ความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน้ําผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้นํา

ชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิน่ อําลายอดเขา คาเมรอน 

ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่กน็ติง้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 
22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมนําของสว่นตงัทีจ่ะนําไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 
 

นําท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุย

เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เกน็ติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกวา่ระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่าง

จากนครกวัลาลมัเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งดําเนนิดว้ยความยากลําบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะห์

ตง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแหง่แรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจบุันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

เย็น  นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น  

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น  

GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 
 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาต

จากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ และ

สภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุา่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ําลงัทาํการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่ ี ่  วดัถํา้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา - กรงุเทพ   (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมเิฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางให ้

ท่านไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หาของฝาก

พืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอิ

โปห ์ทีม่ีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 

ที่ วดัถํา้บาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้

บันไดไปยังถ้ํา ขา้งบนมรีปูปั้นของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลัมเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น้ํา 2 สายตัดกนั นําท่านแวะถา่ยรูปกบัสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนคร
กวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  

จากนัน้นําท่านแวะชม มัสยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยที่สุดในมาเลเซยี แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรยีท์หาร

อาสา เพือ่ลํารกึเหตุการณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะที่
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สวยงาม  จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดีของ

มาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุตา่น อับดลุ ซามัด ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั 

เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซึง่เป็นจัตรุัสทีรํ่าลกึถงึวนัทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย  ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสู ่นครปตุราจายา นครแหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ 

รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ใน

นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็น

มัสยดิปตุรา มัสยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา และชมความงามของ

สะพานวาวาซนัสะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ซ ึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศรพุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

......... น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

16.00 น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เทีย่วบนิที ่OD522                 

17.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทบัใจ 

 

*************** 

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนีํา้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีํานวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

**สําหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
DEC-18 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

7-10 DEC 2018 
วนัรฐัธรรมนูญ 

10,999.- 
8,999.- 

-2,500.- 3,900.- 

13-16 DEC 2018 9,999.- -2,500.- 3,900.- 

20-23 DEC 2018 9,999.- -2,500.- 3,900.- 

20-23 DEC 2018 9,999.- -2,500.- 3,900.- 

27-30 DEC 2018 
10,999.- 
8,999.- 

-2,500.- 3,900.- 

28-31 DEC 2018 
วนัปีใหม ่

10,999.- -2,500.- 3,900.- 

29 DEC – 1 JAN 

วนัปีใหม ่
12,999.- -2,500.- 3,900.- 

30 DEC – 2 JAN 
วนัปีใหม ่

12,999.- -2,500.- 3,900.- 

31 DEC – 3 JAN 

วนัปีใหม ่
11,999.- -2,500.- 3,900.- 

FEB-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

14-17 FEB 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

28 FEB -1MAR 
2019 8,999 -2,500.- 3,900.- 

MAR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

7-10MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

14-17 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

21-24 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

28-31 MAR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

APR-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

5-8  APR 2019 11,999 -2,500.- 3,900.- 

11-14 APR 2019 11,999 -2,500.- 3,900.- 

 12-15APR 2019 

สงกรานต ์
12,999 -2,500.- 3,900.- 

13-16 APR 2019 
สงกรานต ์

12,999 -2,500.- 3,900.- 

 18-21 APR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 
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เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)     มเีตยีงลด  500 บาท 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี(พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น)  ไมม่เีตยีงลด 1,000 บาท 

ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา 2,000 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจําทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั 

 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน้ํามัน กรงุเทพฯ–หาดใหญ ่// กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  

 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ในประเทศ 15 กก. // ตา่งประเทศ 15 กก. (หากตอ้งการเพิม่ 5 กก. ชําระเพิม่ 250 
บาท/เทีย่วบนิ) 

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 โปรดเตรยีมทปิไกด+์คนขบั 1500 บาท/ทา่น 
   ชําระทีส่นามบนิ (ไมร่วมหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ ตอนจบทรปิ) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3%   
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
Flight Inter เปลีย่นไปบนิ Flight Inter// Low Cost เปลีย่นไปบนิ Low Cost 

 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนักําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วนัขึน้ไป คนืเงนิทัง้หมด 

25-28 APR 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

MAY-19 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญ ่

ทา่นละ 
จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋ 

พกัเดีย่ว 

SL702    
0745-0915 

OD522  
1600-1710 

2-5 MAY 2019 9,999 -2,500.- 3,900.- 

9-12 MAY 2019 10,999 -2,500.- 3,900.- 

17-20 MAY 2019 10,999 -2,500.- 3,900.- 
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(ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันต ีมัดจํากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจํา
ทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 – 21 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 5,000 บาท 
3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20 – 15 วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทัวร ์

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่  14  วนั เกบ็คา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 
 

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

7. ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
 

9. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การจลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  
 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดชํ้าระเงนิมัดจําหรอืทัง้หมด ไม่

วา่จะเป็นการชําระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

 

 


