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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ทัวร์มาเลเซีย นำท่านชม วัดไชยมังคลาราม วัดธรรมิการาม สู่ วัดเค็ก ลก ซี ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ ชม น้ำตกเลคอิสกันดา
ไร่สตรอเบอรี่ แวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้ำบาตู จองได้แล้ววันนี้
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กำหนดการ

มีนาคม

12-15 , 19-22 , 26-29

เมษายน

11-14 , 12-15 , 13-16

พฤษภาคม

1-4

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน

กรกฎาคม
กรกฎาคม

3-6 , 23-26

7-10 , 21-24
4-7 , 18-21

16-19 , 24-27
4-7

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ปีนัง

04.50 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ที่ 11-12 สายการบิน Lion Air

โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

07.45 น. เหินฟ้าสู่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL702

09.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติ หาดใหญ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์
บ่าย จากนั้นนำทุกท่านผ่านพิธีการการตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นำท่านเดินทางสู่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย นำท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำชม “วัดธรรมิการาม”
ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าที่อยู่ตรงข้ามกัน ชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย
อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO
ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว
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เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Cititel Penang Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*

วันที่สอง ปีนัง ฮิลล์ – คาเมรอนไฮแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า ชมเจดีย์หมื่นพระ
ซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกัน คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง
หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) (รวมค่าบัตร) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera)
ตั้งอยู่บนเนินเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 823 เมตร ด้วยความสูงระดับนี้ จึงทำให้อากาศเย็นสบาย บริสุทธิ์ สดชื่น และ
ด้วยความที่อยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง
ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย สามารถขึ้นชมบรรยากาศด้านบนด้วยรถราง
ทำให้สามารถชมความงามระหว่างทางได้ด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซีย
ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซึ่งมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต
บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นที่สองคือ Tanahrata ชั้นที่สามคือ Bring Chang
ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดให้บริการบนเขาแห่งนี้
นำท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา

เย็น นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

วันที่สาม คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชม น้ำตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ำมีความสูง 25 เมตร
ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา
โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ BOH หรือ Best of Highlands
นำท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟาร์มผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี
และซื้อหาผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วนำชม ไร่สตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี
ท่านสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ หรือซื้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก
ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์เนชัน เบญจมาศ
เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อำลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่เก็นติ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5
RM / ใบ ห้ามนำกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้า
เพราะฉะนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กไปด้วยเพื่อเตรียมนำของส่วนตังที่จะนำไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน) นำท่านนั่ง
กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม.
ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย)
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง
และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร
การก่อสร้างดำเนินด้วยความยากลำบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี
แล้วจึงดำเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park
Hotel

เย็น นำท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือเทียบเท่า 3 * ***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน
ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND
เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ
ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล
บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(สำหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี
ห้ามเข้าในคาสิโน)
Version 1.22-02-2020 03:53:43
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กำลังทำการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***

วันที่สี่ วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส
จนได้เวลาอำลาสายหมอก นั่งกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋
เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นำท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่
วัดถ้ำบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถ้ำ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง
42.7 เมตร จากนั้นนำท่านเดินทางสูก
่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึ้นที่บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายตัดกัน นำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส
ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนำท่านแวะชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อรำลึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2
บริเวณนั้นเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า
ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รำลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ
รวมถึงทำเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ
ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจำทีจ
่ ัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา
มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา
และชมความงามของสะพานวาวาซันสะพานสวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศรพุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง

......... น. ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

16.00 น. นำท่านลัดฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เที่ยวบินที่ OD522

17.10 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

กำหนดการ : 20 - 23 ต.ค. 2560
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

-

กำหนดการ : 21 - 24 ต.ค. 2560
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

-

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

-

กำหนดการ : 05 - 08 ธ.ค. 2562
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 29 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,999
11,999
11,499
10,999
15,899
11,999

กำหนดการ : 16 - 19 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

Version 1.22-02-2020 03:53:43

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com
กำหนดการ : 16 - 19 ม.ค. 2563

ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code TTC160656
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)
Printed on 22 ก.พ. 2563 03:53
6/12
ª×èÍ·Ñ©¥q
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สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

8,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ

7,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,499
12,899
8,999

กำหนดการ : 07 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

8,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

8,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,999
7,999

12,899
8,999

กำหนดการ : 12 - 15 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 19 - 22 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 26 - 29 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

9,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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ลักษณะการเข้าพัก
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 03 - 06 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 12 - 15 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,999
11,999
11,499
10,999
15,899
11,999

กำหนดการ : 13 - 16 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,999
11,999
11,499
10,999
15,899
11,999

กำหนดการ : 11 - 14 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,999
11,999
11,499
10,999
15,899

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
11,999

กำหนดการ : 23 - 26 เม.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 07 - 10 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 21 - 24 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 04 - 07 มิ.ย. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 16 - 19 ก.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 24 - 27 ก.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

9,999

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

9,499

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999
8,999

13,899
9,999

กำหนดการ : 01 - 04 พ.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
10,999
10,999
10,499
9,999

14,899
10,999

กำหนดการ : 04 - 07 ก.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
10,999
10,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

10,499

ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

14,899

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

9,999

10,999

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●
●

●
●
●
●

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1,500 บาท

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำเต็มจำนวนของราคาทัวร์ทั้งหมด ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง
●
●
●

หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง
เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
Version 1.22-02-2020 03:53:43
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
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เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●
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●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
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Tour Code ทัวร์มาเลเซีย ปีนังฮิลล์ คาเมร่อนไฮแลนด์ เก็นติ้งไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์หรือมาลินโด้แอร์
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
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●
●

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า
●
●
●

คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป ณ วันเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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