ไฮไลท์ ทัวร์ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
ปีนัง - คาเมรอน ไฮแลนด์ - เก็นติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
โดยสายการบิน
พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3* ปีนัง 1 คืน - คาเมร่อนไฮแลนด์ 1 คืน - เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คืน

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - หาดใหญ่ - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิการาม - เมืองจอร์จทาวน์ - สตรีท อาร์ต
วันที่2 วัดเค็ก ลก ซี - วัดเขาเต่า - ปีนังฮิลล์ - คาเมร่อนไฮแลนด์
วันที่3 น้ําตกเลคอิสกันดา - ฟาร์มผึง้ - ไร่สตรอเบอรี่ - นั่งกระเช้าลอยฟ้าSkywayสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ไฮแลนด์ - พักบนเขา
วันที่4 วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - นครปุตราจายา - กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
วันแรก
04.50 น.
07.45 น.
09.15 น.
เที่ยง
บ่าย

เย็น
วันที่สอง
เช้า

กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง (-/L/D)
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้าสู่อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เทีย่ วบินที่ SL702
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ปีนัง
ประเทศมาเลเซีย นําท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธ
ไสยาสน์ และนําชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่
อยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัย
วิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร
UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่าง
มีชีวิตชีวาและลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*
ปีนัง ฮิลล์ - คาเมรอนไฮแลนด์ (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
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เที่ยง
บ่าย

เย็น
วันที่สาม
เช้า

เที่ยง
บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ ซึ่ง
เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่
ใหญ่ที่สุดในปีนัง
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) (รวมค่าบัตร)
หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจาก
ระดับน้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทําให้อากาศ
เย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพา
โนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่า
น่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง ทําให้สามารถชมความงาม
ระหว่างทางได้ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด
แห่งหนึ่งของมาเลเซีย ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่
สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let
ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคาร
ต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้
นําท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่งผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูก
เรียงรายตามไหล่เขา
นําท่านรับประทานอาหารมือ้ เย็น STEAMBOAT
นําท่านเข้าสู่ทพี่ ัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*
คาเมร่อนไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
(B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเข้าชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ํามีความสูง 25
เมตร ในบริเวณใกล้ เคียงมี ร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้ อหา
ผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชา
ยี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands นําท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา
จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ําผึ้งปลอด
สารพิษในฟาร์ม แล้วนําชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตืน่ ตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้
ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์
เดินทางสู่เก็นติ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY
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(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบห้ามนากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า เพราะฉะนั้นท่านสมาชิก
ทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กไปด้วยเพื่อเตรียมนาของส่วนตังที่จะนาไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน)
นําท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆ
หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจาก
นครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดําเนินด้วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้
เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดําเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้
เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel
เย็น
นําท่านรับประทานอาหารมือ้ เย็น
จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือเทียบเท่า 3 *
***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท
เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
หากห้องพักทีบ่ น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR
และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ ได้รับอนุญาต
จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น (สาหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
ใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***
วันที่สี่
วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กรุงเทพ (B/L/-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่ มีอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่
สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทาง
ให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของ
ฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลม
กล่อมราวกับกาแฟสด
นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ําบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้า
ปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็น
เมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ํา 2 สายตัดกัน
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นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุด
ในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร ชมโรงงานดีบุก (Pewter) ที่มีชื่อเสียงของรัฐเซลังงอร์ ดีบุกเป็นสินแร่ที่
สร้างความรุ่งเรืองให้ประเทศมาเลเซีย และเป็นแหล่งแร่ดีบุกชั้นดีของโลก จากนั้นนําท่านแวะชม มัสยิดอา
เหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ์ การสู้รบ
ได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนั้นนําท่านชม พระราชวัง
อิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่
ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่ งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่
มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อัน
เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ
งดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา
โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างประหนึ่ง
ลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
......... น.
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
16.00 น.
นําท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522
17.10 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคา หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ํามันของสายบิน
คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจาํ นวน ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์
ผู้เดินทางถึง 15 ท่านขึ้นไป (มีหัวหน้าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
คําแนะนํา สําหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิด
ข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราค่าบริการ ต่อท่าน งดแถมกระเป๋า
AUG-17
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

11-14 AUG 2017
วันแม่

14,999.-

-2,500.-

3,900.-

24-27 AUG 2017

12,999.-

-2,500.-

3,900.-

Flight
SL702 0745-0915
OD522 1600-1710

SEP-17
Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

SL702 0745-0915
OD522 1600-1710

14-17 SEP 2017

12,999.-

-2,500.-

3,900.-
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OCT-17
วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ทา่ นละ

จอยแลนด์ หัก
ค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

20-23 OCT 2017
วันปิยมหาราช

14,999.-

-2,500.-

3,900.-

21-24 OCT 2017
วันปิยมหาราช

14,999.-

-2,500.-

3,900.-

Flight

SL702 0745-0915
OD522 1600-1710

เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลดจากราคาผูใ้ หญ่ 1,000 บาท
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลดจากราคาผูใ้ หญ่ 2,000 บาท
ทารกอายุต่ํากว่า 2 ปี
ราคา 2,000 บาท

เที่ยวไม่รอทัวร์ เดินทางได้ทุกวัน
เดินทาง 4-5 ท่าน ราคาประมาณ 21,800.เดินทาง 6-7 ท่าน ราคาประมาณ 20,800.เดินทาง 8-9 ท่าน ราคาประมาณ 20,400.**ไม่มีหัวหน้าทัวร์ คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
เดินทาง 10 ท่าน ราคาประมาณ 22,800.**ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์พูดไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900.-

เงื่อนไขการจองทัวร์
1. กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ (ในช่วงปกติ) หรือ
กรุณาชําระค่ามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทําการ นับจากวันจองทัวร์ (ในช่วงเทศกาล วันหยุดยาว)
พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถ
เดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
*** เมื่อชําระค่ามัดจําแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทําการ(ในช่วงปกติ)หรือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35
วันทําการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา
หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสทิ ธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
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อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–หาดใหญ่ // กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2 ท่านตามรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูก่ ับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้น
ระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ 60 RM ตลอดทริป + ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ําหนักเกิน 20 กก.
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทําการขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่
พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทําการ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง
ใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้กับท่าน
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
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7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบ
เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็
ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 บริษัทฯมีสิทธิท์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหัก
ค่าบริการคืนได้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะ
เป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การ
สูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS190717

www.etravelway.com/+
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