
 
 

 

MH23 ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื : คาเมรอน 
เก็นติ�ง กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best Of Malaysia  Cameron 
Genting  2 ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว 

คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ั�งปี ชมิชา
อรอ่ย ดอกไมส้วยงาม เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ั�งกระเชา้ สวนสนกุใน
รม่ ชมคาสโิน ชอ้ปปิ� งเก็นติ�งเอา้เล็ท เมอืงหลวงกวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั 

จตรุสัเมอรเ์ดกา้ เมอืงใหมป่ตุราจายา 

เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH) บนตรงลง
กวัลาลมัเปอร ์

พกัโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติ�ง 1 คนื *อาหารพเิศษ: 
สตมีโบต๊ 1 มื�อ 

 



 

 

วันท่ี รายละเอียดทองเที่ยว 

1  สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

2  คาเมรอน Lavender Graden นํ�าตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติ�งไฮสแ์ลนด ์  

3  เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวันเดินทาง ผูใหญ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไมเสริมเตียง) ทารก พักเด่ียว 

10 - 12 Aug 2018  12,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

11 - 13 Aug 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

31 Aug - 02 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

07 - 09 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

14 - 16 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

21 - 23 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

28 - 30 Sep 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

05 - 07 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

12 - 14 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

19 - 21 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

26 - 28 Oct 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

02 - 04 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

09 - 11 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

16 - 18 Nov 2018  9,998  9,998 9,998 5,000 2,500 

08 - 10 Dec 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 



 

14 - 16 Dec 2018  10,998  10,998 10,998 5,000 2,500 

21 - 23 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

29 - 31 Dec 2018  11,998  11,998 11,998 5,000 2,500 

30 Dec 2018 - 01 Jan 

2019  
13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

31 Dec 2018 - 02 Jan 

2019  
13,998  13,998 13,998 5,000 2,500 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 สนามบนิสุวรรณภมู ิกวัลาลมัเปอร ์คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

03.30  พรอ้มกนัที� สนามบนิสวุรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศช ั�น 4 โซน M 
เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เจา้หนา้ที�บรษัิทฯตอ้นรับทา่น 
เช็คอนิสมัภาระและตั�วโดยสาร 

05.55  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES เที�ยวบนิที� 
MH797  

09.05  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

นําทา่นผา่นพธิกีารประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนั�นนําทา่นเดนิสู ่กวัลาลมัเปอร ์
(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชั�วโมง) กวัลาลมัเปอร ์ถงึเมอืงหลวง
กวัลาลัมเปอร ์นําทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสั
เมอรเ์ดกา้(ลานแหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square 
หลงัจากที�องักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาด
ใหญ่ หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสา
ธงที�สงูที�สดุในโลก Union Jack ที�สงูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี� ยังเป็น
สถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไม่วา่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที�ทุกๆ วนัชาติ
ของ มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพื�อ เฉลมิฉลองและมงีานรื�นเรงิกนั ซึ�งธงชาต ิ
องักฤษไดถ้กูลดลงครั �งสดุทา้ย เมื�อ วันที� 31 สงิหาคม 1957 และแทนที�ดว้ยธงชาติ
มาเลเซยี 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

บาย  หลงัอาหารนําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์สถานที�พักผ่อนตากอากาศที�ข ึ�นชื�อ
ที�สดุแหง่หนึ�งของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางที�คดเคี�ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนียภาพที�
สวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง(ระยะทาง 250 กม) ชมความสวยงามของ ไรช่าคา
เมรอน ที�ปลกูทั�วทั �งขนุเขา ทัศนยีภาพสวยงามมาก ถา่ยรูปกบัคนที�รูใ้จ พรอ้มอสิระให ้
ทา่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซื�อเป็นของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น  ถงึคาเมรอน นําทา่นรบัประทานอาหารคํ�าแบบพื�นเมอืง(สตมีโบต๊) จากนั�นนําทา่น
เขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม Heritage Hotel หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเกบ็สัมภาระ
พักผอ่นตามอธัยาศยั ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา 
(กรณุาเตรยีมเสื�อกนัหนาวดว้ยนะคะ่) 



 

 

วันที่ 2 คาเมรอน Lavender Graden นํ�าตกอกีกานดา้ Genting Outlet เก็นติ�งไฮส์

แลนด ์  
เชา  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม   

ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ที�เย็นสบายจากนั�นนําทา่นเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกั
ผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรี�คาเมรอนที�ขึ�นชื�อ ใหท้า่นไดช้มบรรยากาศยามเชา้
พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซื�อผลไมห้รอืของฝากตามอธัยาศัย จากนั�นนําทา่นไปชม
Lavender Cameron Gardenเป็นสวนดอกลาเวน็เดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว 
หลากหลายส ีใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศยั สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางลงจากคาเม
รอนเพื�อเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรปูนํ �าตกอสิกานดา้ ที�
อยูร่มิทาง 

เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  

จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่จากนั�นนําทา่นเดนิทางสู ่Resort World Genting นําทา่น
ไปชอ้ปปิ�งที� Genting outlet premium เอา้เลท็มอลลข์นาดใหญ่ เปิดใหมล่า่สดุ 
บรเิวณสถานีกระเชา้ใหม่ขึ�นสูเ่กน็ติ�ง ทา่นจะไดพ้บกบัรา้นคา้มากมาย สนิคา้แบรนเนม 
ราคาพเิศษสดุ นําทา่นสนุกตื�นเตน้โดยนําทา่นนั�งกระเชา้ลอยฟ้าที�ซื�อของที�ระลกึ 
รวดเร็วและปลอดภยัที�สดุแหง่หนึ�งของโลก จากสถาน ีSKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่

ยอดเขา “เก็นติ�ง ไฮแลนด”์ นครที�ไมเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอด
เขาสงูกวา่ระดบันํ�าทะเล 6,000ฟิต 

:เขา้สูท่ ี�พกั FIRST WORLD HOTEL//AWANNA HOTEL: ที�เฟิสทเ์วลิด ์
พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์แควรแ์ละยูนเิวอรแ์ซลวอลค์ที�
เฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติ�งไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติ�ง ไฮ
แลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบันเทงิ ซึ�งพรั�งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้น
กาแฟ เครื�องเลน่และอกีนานาบรกิาร ตื�นตากบัรปูปั�นขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพเีสรภีาพ
และออสการเ์สมอืนกบัคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานที�นั�นจรงิ ๆ   อสิระทอ่งเที�ยวที� "เฟิสท ์
เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิ�ง 30 เลน, บรกิารนวดแผน
โบราณ,สวนสนุกTheme Park ทั �งในร่มและกลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่บัตรสวนสนุก) หรอื
เลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์ารเสี�ยงโชค นานาชนดิ อาท ิบัคคารา่,แบล็คแจ็ค, รเูล็ต
,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 24ช.ม. (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและ
สภุาพสตร ีแตง่ตวัสภุาพ เสื�อคอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ และไม่นุ่งขาสั �น )   

:บนเก็นติ�งไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื�อแจ็คเกตกนั
หนาวไปดว้ย: 

ค่ํา  บรกิาร อาหารคํ�าที�หอ้งอาหารโรงแรม 

(ที�พักบนเกน็ติ�งจะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก
พัก 3ทา่น สามารถซื�อหอ้งพักเดี�ยวเฉพาะบนเก็นติ�งได ้คา่พกัเดี�ยวบนเก็นติ�ง ชําระเพิ�ม
ทา่นละ 1,500 บาท) 



 

 

วันที่ 3 เก็นติ�ง กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา สนามบนิ KLIA สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา  บรกิารอาหารเชา้ที�หอ้งอาหารโรงแรม หลังอาหารนําทา่นเดนิทางลงจากเก็นติ�ง
โดยกระเชา้ 

จากนั�นนําทา่นขึ�นรถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถํ �าบาต ูBatu Cave ชมวัดฮนิดู
ขนาดใหญ่ มอีงคพ์ระขนาดใหญ่ตั �งปากทางขึ�นบันไดสูป่ากถํ�า จากนั�นนําทา่นซื�อ ของ
ฝากพื�นเมอืง และรา้นดวิตี�ฟร ีจากนั�นนําทา่นเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์จากนั�นนําทา่น
ชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตานา่ ไนการา่ จากนั�นนําทา่นชม
และถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดที�สงูที�สดุในโลก ตกึปิโตรนสั 

  
เที่ยง  บรกิารอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร   

  
บาย  จากนั�นเราไปลิ�มรสชอ็กโกแลตที� Cocoa Boutique โรงงานผลติช็อคโกแลตที�

ใหญท่ี�สดุในมาเลเซยีและทา่นสามารถเลอืกซื�อเป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย 
จากนั�นนําทา่นเดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหมข่องมาเลเซยี 
ที�เป็นศนูยก์ลางของรัฐบาล ปุตราจายา ไดช้ื�อวา่เป็นเมอืงในสวนที� สวยงาม มรีูปแบบ
การวางผังเมอืงอย่างด ีเสน่หข์องที�นี�คอืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปุตราจายาและอาคาร
รปูทรง แปลกตา แวะชมและถา่ยรูปกบัอาคารที�ทํางานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิ
สชีมพูอาคารที�ทําการรฐั สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม จากน ั�น
นําทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA 

22.15  เดนิทางกลบักรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines เที�ยวบนิ MH796 

23.20  เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวสัดภิาพ 

  

 

หมายเหต ุ



 
รายการทัวรส์ามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื�องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง,สายการบนิ 
เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอัตราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาตั�วเครื�องบนิโปรโมชั�น จากสายการบนิ ดงันั�นเมื�อทา่นตกลง
เดนิทาง จ่ายคา่จอง คา่ทัวรแ์ลว้ มสิามารถเปลี�ยนแปลง เลื�อน ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษัิทฯขอสงวน
สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทัวร ์ในทกุกรณี และกรณีที�ทา่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวัดโดยเครื�องบนิ
ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษัิทกอ่นทําการจองตั�วเครื�อง มฉิะนั�นบรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบใดๆ
ทั �งสิ�น กรณีกรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศสําคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลี�ยนแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้เนื�องมากจากการปรับขึ�น ราคาของสาย
การบนิเชอรช์ารท์นํ�ามนั ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภยั อตัราแลกเปลี�ยน และเมื�อตกลงเดนิทางและออก
ตั�วบัตรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถเปลี�ยนแปลงชื�อ วันเดนิทางหรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ทกุกรณี 

 

คา่บรกิารนี�รวม  คา่เครื�องบนิไปกลับ ชั �นประหยัด รวมภาษีสนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี และเซอร์
ชารท์นํ�ามนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที�ยวตลอดรายการ, คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น), 
คา่อาหารทกุมื�อที�ระบใุนรายการ, คา่ธรรมเนียมเขา้ชม, คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี, คา่นํ�าดื�ม ขนม 
ระหวา่งการเดนิทาง, คา่ประกนัอบุัตเิหต ุการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000 บาท ตามเงื�อนไขกรมธรรมข์อง
บรษัิทประกนัภัย (ไมค่รอบคลมุถงึสุขภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) ทั �งนี�ย่อมอยู่ในขอ้จํากดัที�มกีารตกลง
ไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จ และมเีอกสารรับรองทางการแพทย ์จากหน่วยงานที�
เกี�ยวขอ้ง 

คา่บรกิารนี�ไมร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัเชน่  คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครื�องดื�มนอก
รายการทวีชีอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% ภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบกํากบัภาษีไม่ตอ้ง
จา่ย), คา่ใชจ้า่ยอันเกดิจากอบุัตภิยัทางธรรมชาต ิการประทว้ง การนัดหยุดงาน หรอืการเกดิจลาจล
หรอื การปฏเิสธไมใ่ห ้เขา้เมอืง และเจา้หนา้ที�แรงงานทั �งไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้



 
ของสายการบนิ ซึ�งอยู่นอกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวม
เป็น 80 RM) สําหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึ�นอยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เอกสารที�ประกอบการเดนิทาง     
หนงัสอืเดนิทาง(พาสปอต)เหลอือายกุารใชง้านไมตํ่�ากวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัหมดอายุนบัจาก
วนัเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนั�นทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบกรณี
พาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืงทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐาน
การโอนเงนิมัดจํา หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื* 

เง ื�อนไขในการจอง  มดัจําทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น และชําระสว่นที�เหลอืกอ่นวนัเดนิทางอย่าง
นอ้ย 20 วนัลว่งหนา้ (การไมชํ่าระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไมค่รบ หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจา่ยไมว่า่
ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจ้ัดมสีทิธยิกเลกิการจองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

การยกเลกิการจอง  เนื�องจากเป็นราคาโปรโมชั�น ตั�วเครื�องบนิเป็นราคาแบบซื�อขาด เมื�อทา่นตกลง
จองทัวรโ์ดยจา่ยเงนิมัดจํา หรอื คา่ทัวรท์ั �งหมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลื�อน
การเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใดทั �งส ิ�น 

หมายเหต ุ:  
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทั �งหมดกอ่นทําการจอง เพื�อความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ท ี�จะเลื�อนการเดนิทางหรอืปรบัราคาคา่บรกิารขึ�นในกรณีที�มผีูร้ว่ม
คณะไมถ่งึ 25ทา่น 

2. ขอสงวนสทิธิ�การเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิ�ม หากสายการบนิมกีารปรับขึ�นกอ่นวัน
เดนิทาง 

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนเที�ยวบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื�องจากสาเหตุ
ตา่งๆ 

4. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิ�งของผดิกฎหมาย ซึ�งอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

5. บรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิส ิ�งของสญูหาย อนัเนื�องเกดิจากความประมาทของทา่น
, เกดิจากการโจรกรรม และ อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเที�ยวเอง 

6. รายการนี�เป็นเพยีงขอ้เสนอที�ตอ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครั�งหนึ�ง หลงัจากไดสํ้ารองโรงแรม
ที�พักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึ�งอาจจะปรับเปลี�ยนตามที�ระบุ
ในโปรแกรม 

7. การจัดการเรื�องหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปที�เขา้พัก  โดยมหีอ้งพกัสําหรับ
ผูส้บูบุหรี� / ปลอดบุหรี�ได ้โดยอาจจะขอเปลี�ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี�พัก ทั �งนี�ข ึ�นอยูก่บั
ความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้ 

8. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7
วนักอ่นการเดนิทาง มฉิะนั�น บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้



 
9. มัคคเุทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ัด ไม่มสีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใด ๆ ทั �งสิ�นแทนผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของผูจ้ัดกํากบัเทา่นั�น  
10. ผูจ้ัดจะไมร่ับผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื�องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตวัแทน
ตา่งๆ ในกรณีที�ผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจ
คนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการทอ่งเที�ยว อันเนื�องมาจากการกระทําที�สอ่ไป
ในทางผดิกฎหมาย การหลบหน ีเขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอื�น 
ๆ  

11. กรณีตอ้งการพักแบบ 3ทา่น ตอ่หอ้งหรอืหอ้งแบบ3เตยีง TRIPLE หรอืเตยีงเสรมิ กรุณาแจง้บรษัิท
ลว่งหนา้ 
12. สภาพการจลาจรในชว่งวนัเดนิทางตรงกบัวนัหยุดเทศกาลของญี�ปุ่ น หรอื วันเสารอ์าทติย ์รถอาจจะ
ตดิ อาจทําใหเ้วลาในการทอ่งเที�ยวและ ชอ้ปปิ�งแตล่ะสถานที�นอ้ยลง  โดยเป็นดลุยพนิจิของมัคคเุทศก ์
และคนขยัรถในการบรหิารเวลา ซึ�งอาจจะขอความร่วมมอืจากผูเ้ดนิทางในบางครั �งที�ตอ้งเรง่รบี เพื�อให ้
ไดท้อ่งเที�ยวตามโปรแกรม 

13. บรกิารนํ�าดื�มทา่นวันละ1ขวดตอ่คนตอ่วนัเริ�มในวนัที�2ของการเดนิทางถงึวันที�4ของการเดนิทาง 

14. การประกนัภัย ที�บรษัิทฯไดทํ้าไวสํ้าหรับความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุัตเิหตจุาก
การเดนิทางทอ่งเที�ยว ตาม พ.ร.บ. การทอ่งเที�ยวเทา่นั�น ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย ทา่นสามารถขอดเูงื�อนไขกรมธรรมของบรษัิทฯได ้และทางบรษัิทฯถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรับ
ขอ้ตกลงแลว้เมื�อทา่นชําระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซื�อประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จาก
บรษัิท ประกนัทั�วไป และควรศกึษาเงื�อนไขความคุม้ครองใหล้ะเอยีด) 

15. เมื�อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจําหรอืคา่ทัวรท์ั �งหมดกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้
ยอมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทั �งหมด 

 


