ทัวร์ เครื่องบิน มาเลเซีย 3 วัน / เดินทาง เดือน มิถุนายน – ธันวาคม 2561

ี ” เหิรฟ้ าสู่ “กรุงก ัวลาล ัมเปอร์”
ขอเชิญท่ านผู้มเี กียรติ เดินทางท่ องเที่ยว “ประเทศมาเลเซย
ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ จุดเริ่ มต้ นของประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งครั้ งหนึ่งเคยเจริ ญรุ่ งเรื องอย่ างยิ่ง “เมืองมะละกา”
เมืองที่ได้ การขึน้ ทะเบียนจากองค์ กร UNESCO ให้ เป็ น เมืองมรดกโลก
สั มผัสอากาศเย็น สบายตลอดปี เยี่ยมชมคาสิ โนที่ใหญ่ ที่สุดแห่ งแรกและแห่ งเดียวของประเทศมาเลเซี ยที่อยู่บนยอดเขา
“เก็นติง้ ไฮแลนด์” เมืองแห่ งความสนุกที่ไม่ เคยหลับและธีมปาร์ คซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งเหนือระดับนํา้ ทะเล 6,000 ฟิ ต...
ชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย “กรุงก ัวลาล ัมเปอร์” เที่ยวชมตึกแฝดที่สูงที่ สุดของโลก “ตึกปิ โตรนั ส
ทวินทาวเวอร์ ”, พระราชวัง อีสตาน่ า ไนการ่ า, จตุรัสเมอร์ เดก้ า, ตึกสุ ลต่ านอับดุลซามัค เป็ นต้ น ดังรายการดังต่ อไปนี้
ว ันแรก
เชา้

กรุงเทพฯ – ก ัวลาล ัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – เมืองมะละกา – ด ัชท์สแควร์

พร้ อมกันที่สนามบิน เจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ให้ การต้ อนรับ ตรวจเช็คสั มภาระและรับตัว๋ โดยสารเครื่องบิน

04.00 น.

ั้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซย
ี แอร์ไลน์
สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสาร ชน

05.00 น.

ั้ 3 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชย
ี
สนามบินดอนเมือง ตึกผูโ้ ดยสารขาออก ชน

06.00 น.

ออกเดินทาง ล ัดฟ้าโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เทีย
่ วบินที่ MH 797
ถึงสนามบินก ัวลาล ัมเปอร์ เวลา 09.30 น. (ใชเ้ วลาเดินทางประมาณ 2 ชว่ ั โมง)

07.10 น.

ออกเดินทางล ัดฟ้าโดยสายการบิน AIR ASIA เทีย
่ วบินที่ FD 311 / AK 891
ถึงสนามบินก ัวลาล ัมเปอร์ เวลา 10.15 / 11.50 น.

เดินทางถึ ง กรุง ก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ตรวจเช็ ค สั มภาระ ผ่ านพิธี ตรวจคนเข้ าเมือ งและ
ประทับตราหนังสื อเดินทาง (เวลาท้ องถิ่นของมาเลเซีย และสิ งคโปร์ เร็วกว่ าไทย 1 ช.ม.) ใช้ รถปรับอากาศ เดินทางสู่
เมืองใหม่ปุตราจาย่า หรื อเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซี ย
สร้ างขึน้ เพือ่ ลดปัญหาจราจรของเมืองกัวลาลัมเปอร์ และเมืองที่เติบโตขึน้ ทุก
วัน รองรั บการขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ ายสถานที่ ทํางาน
ข้ าราชการทั้งหมดมารวมกันเป็ นตึกขนาดใหญ่ พร้ อมสาธารณูปโภคอย่ าง
ี มพู, ที่ทํางานภาครั ฐ ตลอดจนที่อยู่อาศั ย
เป็ นระบบ ชมม ัสยิดสช
และสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างเป็ นระเบียบซึ่งห่ างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก.ม.

12.30 น.

18.00 น.

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1) จากนั้นนําท่ านสู่ เมืองมะละกา เมืองประวัติศาสตร์ หรื อ
เมืองหลวงแรกของประเทศมาเลเซีย ที่ได้ การขึน้ ทะเบียนจากองค์ กร
UNESCO ให้ เป็ น เมือ งมรดกโลก ร่ วมย้ อ นรอย
ประวัตศิ าสตร์ ของมาเลเซีย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเจริ ญรุ่ งเรื องอย่ างยิ่ง ซึ่ ง
เคยตกอยู่ใต้ การปกครองของฮอลันดา,โปรตุเกสและอังกฤษ มาก่ อน
นําชมและถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกย่ านตึกแดงหรื อ ด ัชท์สแควร์
ร่ องรอยที่ชาวฮอลันดาได้ สร้ างไว้ ที่นี่ อาทิ โบสถ์ คริ สถ์ ที่มีอายุกว่ า
250 ปี , ตึกแสตนฮุย ที่มีอายุกว่ า 350 ปี , นํ้าพุควีนวิคตอเรี ย อายุกว่ า
100 ปี เป็ นต้ น จากนั้ นเดินขึ้น เนิ น เขาสู่ โบสถ์ เ ซ็ น ต์ ป อล สมั ย
โปรตุเกสเข้ ามาปกครองและเป็ นสถานที่ทําพิธีทางศาสนามาก่ อน ชม
ทิ ว ทั ศ น์ ข อง ช่ อ งแคบมะละกา และสั ก การะ นั ก บุ ญ
ฟรานซิส นักบุญศักดิ์สิทธิ์และชมบริเวณที่ต้งั พักหลุมศพของท่ านใน
บริเวณโบสถ์ ทางลงจากเนินเขาชมป้ อมปื นเอฟาโมซาของโปรตุเกสที่
ยังหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว จากนั้นให้ ท่านได้ เดินเที่ยวถนนคน
เดิน ยองเกอร์ สตรี ท ที่มีร้านค้ า ร้ านอาหาร ขนม ของฝาก ของที่
ระลึก และห้ างสรรพสิ นค้ าชั้นนํา อาทิ DATARAN PAHLAWAN, MAHKOTA PARADE SHOPPING MALL
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) จากนั้น นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก IMPERIAL HERITAGE HOTEL /
ARENA DELUXE HOTEL, MALLACA หรือระด ับเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย

ว ันทีส
่ อง

เมืองมะละกา – ก ัวลาล ัมเปอร์ – กระเชา้ – เก็นติง้ ไฮแลนด์ – FIRST WORLD PLAZA

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3) หลังอาหารเช้ า นําท่ านเดินทางสู่ เก็ นติง้ ไฮแลนด์
เมืองแห่ งความสนุกหรือนครแห่ งความบันเทิงที่ไม่ เคยหลับไหล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4) จากนั้น เดินทางสู่ สถานีกระเช้ าลอยฟ้ า SKY WAY นําท่ านนั่ง
กระเชา้ ลอยฟ้า ระยะทาง ยาว 3.4 กิโลเมตร ขึน้ สู่ ยอดเขาเก็นติง้ นครแห่ งความบันเทิงที่ไม่ เคยหลับ
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี บนยอดภูเขาสู ง 6,000 ฟิ ต จากนั้นเข้ าที่พกั โรงแรม FIRSTWORLD HOTEL,
GENTING HIGHLAND แล้ วอิสระเพลิดเพลินกับเกมส์ การเสี่ ยง
โชค อาทิ บัคคาร่ า, แบล็คแจ็ก, ไฮโล, สล๊ อตแมชชีน, รู เล็ต เป็ นต้ น ที่
เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงแรม อาทิเช่ น โชว์ ระดับโลก, คาราโอเกาะ, ดิสโก้ เธค, ผับบาร์ ,
อินเตอร์ เนท คาเฟ่ , โบวลิง่ และเครื่องเล่ นในสวนสนุก อาทิ เมืองหิมะ,
ฟลายอิง้ ดราก้ อน, เชื่อหรือไม่ ของริพลี่ ฯลฯ อิสระกับนครแห่ งความ
บันเทิง / พักผ่ อนตามอัธยาศัย **อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย**

12.00 น.

** ควรเตรียมเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าใบเล็กสํ าหรับพักบนเก็นติง้ 1 คืน / อุณหภูมบิ นเก็นติง้
14–24 องศาเซลเซียสตลอดปี ควรเตรียมเสื้อแจ๊ คเก็ตไปด้ วย / การแต่ งกายเข้ าคาสิ โน
สุ ภาพบุรุษโปรดแต่ งกายสุ ภาพ, สวมเสื้อมีคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้ าหุ้มส้ น **

** ทีพ่ กั บนเก็นติ้ง จะไม่ มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียง สาหรับกรณีพกั 3 ท่านต่ อห้ อง **
หมายเหตุ : ในกรณีทหี่ ้ องพักบนเก็นติง้ ไม่ ว่าง เนือ่ งจากมีการปรับปรุงหรือกรณีทอี่ าจทําให้
ห้ องพักไม่ เพียงพอ ต่ อจํานวนลูกทัวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ จัดทีพ่ กั
โรงแรมในเมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ แทน

ว ันทีส
่ าม

เก็นติง้ ไฮแลนด์ - ก ัวลาล ัมเปอร์ – ตึกแฝดเปโตรน ัส – เมอร์เดก้าสแควร์ – กรุงเทพฯ.

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 5) จากนั้นอําลาเก็นติง้ นําท่ าน
เดินทางเข้ าสู่ กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชม
และถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับสถานที่สําคัญๆ อาทิเช่ น ตึกแฝดเปโตรน ัส
สู งที่สุดในโลก ด้ วยงบก่ อสร้ างกว่ า 20,000 ล้ านบาท ยอดตึกสู งถึง 451.9 เมตร,
เมอร์เดก้าสแควร์ (ลานแห่ งอิสรภาพ) ที่ทุกวันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุ มชนเพือ่ เฉลิมฉลอง
และมีงานรื่นเริงกัน ที่มเี สาธงที่สูงที่สุในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติองั กฤษถูกลดลงครั้งสุ ดท้ ายเมือ่ 31 สิ งหาคม 1957
และแทนที่ด้วยธงชาติของมาเลเซีย ชมตึก สุลต่านอ ับดุลซาม ัค ที่สร้ างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม,
ถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ พระราชว ังกษ ัตริย ์ ของประเทศมาเลเซีย ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าและ
ของที่ระลึกของมาเลเซีย อาทิ ผ้ าบาติก, ช็อคโกแลตและขนมต่ างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6) หลังอาหารนําท่ านเดินทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้ าชั้นนํา บริเวณตึกแฝด
ปิ โตรนัส ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสิ นค้ าหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้ า, เครื่องไฟฟ้ า และสิ นค้ าแบรนเนม
หลากหลายชนิด ที่ ห้างซูเรีย KLCC แหล่ งช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ ที่สุดในมาเลเซีย หรือบริเวณย่ านบูกติ บินตังที่มี
ห้ างสรรพสิ นค้ า อาทิ PAVILLION KL SHOPPING MALL, SUGEI WANG, LOW YAT PLAZA เป็ นต้ น
ได้ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งต่ อ ก่ อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

12.00 น.

17.45/22.15 น.
18.55/23.20 น.

โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์ ( MALAYSIA AIRLINE ) เทีย
่ วบินที่ MH780 /MH796
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

20.05 / 20.40 น.
21.20 / 22.00 น.

โดยสายการบินแอร์ เอเชีย ( AIR ASIA ) เทีย
่ วบินที่ FD 308 / FD 316
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสว ัสดิภาพ
<<<<<<<<<<<< SPECIAL M1// /280518 >>>>>>>>>>>>

กาหนดว ันเดินทาง

29 มิ.ย.-01 ก.ค. / 13-15 ก.ค. / 25-27 ส.ค. /
21-23 ก.ย. / 28-30 ก.ย. / 05-07 ต.ค.
02-04 พ.ย. / 16-18 พ.ย. 61
08-10 มิ.ย. / 27-29 ก.ค. / 29-30 ก.ค. / 11-13 ส.ค.
13-15 ต.ค. / 19-21 ต.ค. / 8-10 ธ.ค. / 21-23 ธ.ค.61
**30 ธ.ค.-01 ม.ค.62** / **31 ธ.ค.-02 ม.ค.62**
\

เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี

ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน

มีเตียงเสริม

ไม่มเี ตียง
เสริม

พ ัก
เดีย
่ ว

9,999

9,999

9,499

1,800

10,999

10,999

10,499

1,800

12,999

12,999

12,499

1,800

ข้อกาหนดและเงื่อนไขควรทราบ

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า ทั้งนีก้ าร
จัดสรรที่นั่งที่เหมาะสมที่สุดขึน้ อยู่กบั สายการบินที่ให้ บริการเป็ นหลัก
 สงวนสิ ทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเที่ยวบางรายการเพือ่ ความเหมาะสม ไม่ ว่าจะเกิดจากความขัดข้ องของยานพาหนะ
หรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการท่ องเที่ยวได้ ตามกําหนดได้
 อัตรานีส้ ํ าหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ คํานวณจากผู้เดินทางซึ่งเป็ นผู้ใหญ่ ต้งั แต่ 25 ท่ านขึน้ ไป กรณีที่มผี ้ เู ดินทางตํ่ากว่ าจํานวน
ดังกล่ าว ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ ขึน้ ตามความเหมาะสมและค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ของคณะเป็ นหลัก หรือขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
เลือ่ น หรือยกเลิกการเดินทาง และ/หรือ กรณีคณะเดินทางน้ อยกว่ า 24 ท่ าน ใช้ รถตู้ พร้ อม DRIVER GUIDE คอยให้ บริการ
 สํ าหรับท่ านที่ต้องเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางต่ อไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอืน่ กรุ ณาจองตัว๋ เครื่องบินหรือ
พาหนะอืน่ ๆ ในราคาที่สามารถเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได้ หากมีการล่ าช้ าหรือยกเลิกจากเที่ยวบินระหว่ างประเทศ
ทั้งนีเ้ พือ่ ป้ องกันการพลาดเที่ยวบินหรือการเดินทางที่ท่านจะเดินทางต่ อไป (เที่ยวบินที่เดินทางมาหรือเดินทางต่ อ ควรมีระยะเวลาใน
การต่ อเที่ยวบินอย่ างน้ อย 3 ชั่วโมง) และทางบริษทั ฯไม่ รับผิดชอบ หากมีการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและเกิดค่ าใช้ จ่ายดังกล่ าวขึน้

อั ตรานี้รวมด้วย
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ เส้ นทาง สุ วรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ // กัวลาลัมเปอร์ – สุ วรรณภูมิ หรือ ดอนเมือง
 ภาษีสนามบินทุกแห่ งและประกันภัยจากสายการบิน วงเงินท่ านละ 500,000 บาท
 รถปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ที่พกั โรงแรมจํานวน 2 คืน ตามรายการระบุ
 อาหารจํานวน 6 มือ้ ตามรายการระบุ
 ค่ าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ นําเที่ยวอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ประกันภัยคุ้มครองการเสียชีวติ จากอุบัตเิ หตุ วงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท และ ค่ ารักษาพยาบาลจากอุบัตเิ หตุ ในวงเงิน
ท่ านละ 500,000 บาท

อั ตรานี้ไม่รวม
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอาหารเครื่องดืม่ ที่นอกเหนือจากรายการ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 % และค่ าภาษีบริการ 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกํากับภาษี)
 ค่ าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
 ค่ าวีซ่าเข้ าประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์ สํ าหรับผู้ถือหนังสื อต่ างด้ าว และกลุ่มประเทศทีต่ ้ องขอวีซ่าก่ อนเข้ าประเทศ
 ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่ าช้ าของสายการบิน , อุบัตภิ ัยธรรมชาติ , การประท้ วง , การนัดหยุดงาน , การก่ อการจลาจล หรือ
การปฎิเสธไม่ ให้ เข้ าหรือออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง

 ค่าทิปไกด์ และคนข ับรถ รวม 80 RM หรือ 600 บาท ต่อท่านต่อทริปเดินทาง

สว่ นห ัวหน้าท ัวร์แล้วแต่

ความประท ับใจ

เงื่อนไขเพิม่ เติม

 กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทาง ปฎิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆ
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้ า
 เมือ่ ตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้ อตกลงต่างๆ
ที่ได้ ระบุไว้ ท้ งั หมดแล้ ว

การสารองที่นั่ง

 กรุ ณาชําระเงินมัดจําทัวร์ ท่านละ 5,000 บาท พร้ อมนําส่ งหนังสื อเดินทางหรือสํ าเนาที่เห็นรายละเอียดผู้เดินทางชัดเจนให้ กบั ทาง
บริษทั ฯ ทําการสํ ารองที่นั่ง
 ยอดเงินค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุ ณาชําระก่ อนเดินทางเป็ นเวลาอย่ างน้ อย 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

 ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯ จะคืนเงินค่ ามัดจําให้ ท้งั หมด ยกเว้นตามเงื่อนไขทีต่ กลงกับบริษัทหรือใน
กรณีวนั หยุดเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจําโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ าทัวร์ 50% และ ริบเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินค่ าทัวร์ ท้งั หมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 บริษทั ฯ ไม่ รับผิดชอบค่ าเสี ยหายในเหตุการณ์ ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฎิวตั แิ ละอืน่ ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯหรือค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้ อม เช่ น การเจ็บป่ วย ถูกทําร้ าย การสู ญเสี ย ความล่ าช้ าหรือจากอุบัตเิ หตุ
ทางบริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่ านใช้ บริการไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่ าใช้ จ่าย
ทุกอย่ าง ทางบริษทั ฯได้ ชําระค่ าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อนเดินทางเรียบร้ อยแล้ วเป็ นการชําระเหมาขาด
 บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
 รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่ างประเทศเป็ นที่เรียบร้ อย แต่ อย่ างไรก็ตาม รายการนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานีค้ ิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสู งขึน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ ดงั กล่ าว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯขนส่ ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะจัดบริ การทัวร์ อนื่ ทดแทนให้ แต่ จะไม่ คืนเงินให้
สํ าหรับค่ าบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่ มสี ิ ทธิ์ในการให้ คําสั ญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอาํ นาจของบริษทั ฯ กํากับเท่ านั้น
 หากไม่ สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาด จากทางสายการ
บิน จะไม่ มกี ารคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ ท้ งั นี้ ทางบริษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อนื่ ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์ในการจัดหานี้ โดยมิ
ต้ องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ื เดินทางของท่าน ต้องมีอายุการใชง้ านเหลือเกิน 6 เดือนก่อนการเดินทาง **
** หน ังสอ
มิฉะนนทางบริ
ั้
ษ ัทฯ จะไม่ร ับผิดชอบ กรณีดา่ นตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

