
 

 

รหัสทัวร์ AML101-02 MS 

ทัวร์มาเลเซีย ปนีงั เก็นติ้ง 5วนั 2คืน  
ล่องใต้สู่หาดใหญ่  ปีนัง เก็นติ้ง   กัวลาลัมเปอร์   ปุตราจายา 

เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ  
 

วันเดินทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  
(บาท) 

พักเด่ียวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหต ุ

27-31 ก.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  

11-15 ส.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  

12-16 ต.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  

21-25 ต.ค.65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  

09-13 ธ.ค. 65 8,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  

30 ธ.ค.-03 ม.ค. 66 9,999 ไม่มีราคาเด็ก 2,500 35  



 

 
 

หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ  2  ท่าน พักเด่ียว ช าระเพ่ิม 2500 บาท ตอ่ 2 คืน  
 โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเด่ียว 1 ท่าน ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 

 
 

วันแรก                 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา                                                                                                      อาหาร เย็น 
16.00 น.              พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่  หาดใหญ่  บริการอาหารเย็น (แบบ

กล่อง) บนรถ (ม้ือท่ี1) 
 

วันที่สอง              หาดใหญ่  ด่านนอก  ปีนัง                                                                                          อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
06.00น. เดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ ด่านนอก สะเดา  บริการอาหารเช้า  
08.00 น. รับคณะ ณ ด่านจันโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าท่ีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยให้การต้อนรับ 
08.15 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลนเพ่ือเดินทางสู่เกาะปีนังศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซีย

ระหว่างผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศมาเลเซียเพลินตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุ่งนาเขียว
ขจี ถิ่นบ้านเกิดของนายกมหาเธย์ 

11.30 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี2) 
13.00 น. น าท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง  ( PENANG BRIDGE )  ท่ีเชื่อมแผ่นดินทัง้สองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทาง

ยาวกว่า  13.5  กิโลเมตรไปขึ้นฝ่ังท่ีเมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้น าท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์
เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนังจึงเป็นสถานท่ีท่ี
นักท่องเท่ียวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้ขนานนามให้เป็น
“ ไข่มุกแห่งตะวันออก” จากนัน้ น าท่านนัง่รถรางขึ้น
ชมทัศนียภาพของเกาะปีนังท่ี มีความสูง 830 เมตร
เหนือระดับน ้าทะเลบนเนินเขา ปีนัง ฮิลล์ เพลิดเพลิน
กับทัศนียภาพแบบกว้างไกลสุดสายตาจุดสูงสุด
ของเกาะปีนังและเป็นถ่ายรูปท่ีสวยท่ีสุด ของเมือง
จอร์จทาวน์  ต่อไปน าท่านเชี่ยวชม ย่าน PENANG 
STREET ART ชื่นชมผลงานศิลปะท่ีแทรกซ่อนอยู่
ตามช่องแคบ ชายคา หรือก าแพงบ้านแต่ละหลังด้วย 
เพราะน่ีเป็นภาพสะท้อนท่ีดีท่ีจะท าให้เราได้รู้จักปีนังใน
อดีตได้อย่างละเอียด โดยผลงานศิลปะเหล่าน้ีมีทั้ง
ภาพวาด และศิลปะเหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และส่ิงส าคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็น
อย่างดี แล้วน าท่านไป เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ
มุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก
เมืองปีนัง ณ หมู่ บ้านประมง CHEW JETTY เป็น
หมู่บ้านชาวประมงท่ียื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล 

16.00 น.  น าท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย)  เป็นวัดเก่าแก่
อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนท่ียาวท่ีสุดในมาเลเซีย มีความยาว  108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” (วัด
พม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของท่ีระลึกมากมาย จากนั้นน าท่านเพลิดเพลิน



 

 

กับการเลือกซื้อของฝากสินค้าพ้ืนเมือง  อาทิเช่น ขนมเปี๊ ยะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสมมาเลเซีย 
กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ  เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี3) 
19.00 น. น าท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมท่ี CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน พักใจกลางเกาะ

ปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 
 
 

วันที่สาม           ปีนัง  - Genting Highland  - Genting Sky World Theme Park                                อาหารเช้า,เที่ยง 
07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี4) 
08.00 น. น าท่านเดินทางข้าม สะพานปีนังใหม่แห่งที่2 

(PENANG BRIDGE 2) ซึ่งเป็นสะพานท่ียาวท่ีสุด
ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 24 
ก.ม. จากนัน้เดินทางสู่เก็นติ่งไฮแลนด์ 

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(มื้อท่ี5) 
15.00 น. ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าสกายเวย์  (เคเบ้ิลคาร์)  

น าท่านตื่นเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าท่ียาว
ท่ีสุดใน เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง  3.38 
กม.  และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบ้ิล
คาร์ท่ีเร็วท่ีสุดในเอเชียใช้เวลาเพียง 15นาทีจาก
สถานีสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND ท่ีอยู่
เหนือระดับน ้าทะเล 6,000  ฟุต “มหานครแห่ง
ความบันเทิงกลางม่านหมอก”หน่ึงเดียวของ
มา เล เซี ย   ท่ี มี ทั้ ง  ค า สิ โน  สวนส นุกแล ะ
ห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาท่ีอากาศหนาว
ตลอดทัง้ปี 

15.30 น.  เช็คอินเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม  First  World  Hotel 
ซึ่งเป็นโรงแรมท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยได้รับ
การรับรองจากกินเนสบุ๊กด้วยจ านวนห้องพัก    
6,118  ห้อง   

16.00 น.  อิสระกับอณาจักรความบันเทิงของเก็นติ้งไฮแลนด์ สนุกสนานกับการเล่นสวนสนุก Genting Sky Worlds 
Theme Park สวนสนุกท่ีมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย สวนสนุกแห่งน้ีมีขนาด 



 

 

250เอเคอร์ และมีเครื่องเล่นและสถานท่ีท่องเท่ียวราว 25 แห่งท่ีสร้างจากภาพยนตร์และแฟรนไชส์ท่ี
หลากหลายเช่นยุคน ้าแข็งและริโอของ Blue Sky Studios , Life of Pi , Night at the Museum , Planet 
of the Apes, Alien vs. Predator, ไททานิคและบุตรแห่งความโกลาหล  

17.00 น. สนุกสนาน ตื่นเต้นกันต่อกับสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้าและเครื่อง
เล่นต่างๆ) เพ่ือความสะดวกในการท่องเท่ียว อิสระอาหารเย็น กับร้านอาหารชื่อดังระดับโลกนานาชนิด 
เท่ียวชมคาสิโน หน่ึงเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย(สุภาพบุรุษแต่งกาย
สุภาพ ) เพลิดเพลินกับการเส่ียงโชคในคาสิโน และ ช้อปป้ิงส้ินค้าแบรนด์เนมท่ีหลากหลายจากแบรนด์ดัง
ทัว่โลก กลับสู่ท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 
ท่ีพัก : โรงแรม  First  World  Hotel  

หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักห้องละ  2  ท่าน พักเด่ียว ช าระเพ่ิม 2500 บาท ตอ่ 2 คืน  
 โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเด่ียว 1 ท่าน ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 

 
 

วันที่ส่ี    เก็นต้ิง  กัวลาลัมเปอร์  ปุตราจายา  ด่านนอก หาดใหญ่                                                                อาหารเช้า,เที่ยง,เย็น 
07.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อท่ี6) 
08.00 น.   นั่งกระเช้าลอยฟ้าอ าลาอนาจักรเก็นติ้งไฮแลนด์ 

สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า 
09.00 น.     น าท่านชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่าเนอ

การ่า  ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแห่งชาติ สถานท่ี
ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอา
กง พระราชวังแห่งน้ีจะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมกับ
ทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลาย
เส้นทางพระราชวังแห่งน้ีตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีกว่า100,000 
ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแต่ทศวรรษท่ี 
1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตัง้แต่นัน้  

09.30 น.  น าท่านท่องเท่ียวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลาง
เมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานท่ีมีความหมายทาง
ประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานท่ีจัด
พิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับเจ้าของประเทศ หลังจาก
ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ
2054 - 2500 ) เริ่มจากประเทศโปรตุเกส ท่ีบุกมาทาง
เรือและเข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมืองท่า จากนั้นก็
อยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัทช์และอังกฤษใน
เวลาต่อมา จนมาถึงวันท่ี 3 สิงหาคม 2500 มาเลเซียก็
ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมน าท่าน  อาคารสุลต่านอับดุลซามัด  ตั้งชื่อตามพระนาม
ของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นท่ีท าการของหน่วยงานราชการในยุคท่ีอังกฤษเข้ามาปกครอง ปัจจุบัน
เป็นอาคารส านักงานของศาลฎีกา  อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคาร 

10.00 น.  น าท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตสินค้าส่งออกมาเลเซียชิมช็อคโกแลตแท้ คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของ
มาเลเซีย  ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE  



 

 

11.00 น.   น าท่านถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS  
ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรมท่ีโดด
เด่นของประเทศมาเลเซีย ออกแบบ โดย เซซาร์เปลี 
ตั้งอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมืองสะพานท่ี
ใช้เชื่อมตึกทั้งสองนั้นอยู่ระหว่างชั้น 41 และ 42 
เพลิดเพลิน 

12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี7) 
13.30. น.        น าท่านเดินทางต่อสู่  เมืองใหม่ปุตราจาย่า  ศูนย์

ราชการท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจาก
แนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด สร้างเพ่ือใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศ 
หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ท่ีน่ี พร้อมน าท่านชมความสวยงามตระการตา
ของ สีกุหลาบชม  อาคารรัฐสภา และอาคารศูนย์ราชการต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14.30 น.   เดินทางกลับสู่ด่านจันโหลน  
18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อท่ี8) 

  หลังอาหารน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด่านนอก อ.สะเดา ขึ้นรถโค้ช
ปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ  

 

วันที่ห้า            กรุงเทพฯ  
เช้า                     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

►เงือ่นไขเขา้ประเทศมาเลเซยี 
- ฉีดวัคซีนครบ Dose (2 เข็ม) อย่างน้อย14วันกอ่นออกเดินทาง ส าหรับผู้ท่ีได้รับ Sinovac 2 เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ
ผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเข็มท่ีสาม(บูสเตอร์) เพ่ือให้ได้รับวัคซีนครบถ้วน   
 
 
 
 
 
 

- ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายกุารใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรยีมเอกสารInternational Vaccinated Certificateท่ีออกโดยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปห
มอพร้อม) 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางครั้งนี้จะตอ้งมจี านวน 15 ท่านข้ึนไป กรณไีมถึ่งจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่ีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเล่ือน หรอืยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดนิทาง 15 วนั 
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรบัราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดนิทางไมถึ่ง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนลว่งหน้า 
► ในกรณีทีลู่กค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามดัจ า ท่านละ 5,000 บาท  
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วนัก่อนออกเดนิทาง  
**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
 
 
 
 
 



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันข้ึนไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 

อัตรานี้รวม 
✓ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยว ตามโปรแกรม 
✓ ค่าเข้าชม ปีนังฮิลล์ / Genting SkyWorldsTheme Park 
✓ ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน 1 คืนปีนัง / 1 คืน เก็นติ้งไฮแลนด์ 
✓ ค่าอาหาร 8 ม้ือ รวมม้ือเช้าท่ีโรงแรม 
✓ ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตามโปรแกรม คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
✓ ค่าอาหารว่าง น ้าด่ืม, น ้าผลไม้กล่อง, ลูกอม, ขนม, ลูกอม ระหว่างการเดินทาง 
✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1 ,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัทท าไว้ ทัง้น้ีย่อมอยู่ในข้อจ ากัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซ้ือประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท
ประกันทัว่ไป  

✓ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 

อัตรานี้ไมร่วม 
➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมท่ี

เรียกส่ังเอง  ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม เปน็ต้น 
➢ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
➢ ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านัน้) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
➢ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 
หมายเหตุ : กรณุาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทวัรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางหรอืปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณทีีม่ีผู้รว่มคณะไมถึ่ง 15 ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบนิมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเที่ยวบนิ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบตัิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

 

6. เมือ่ท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวรท์ั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รบัการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลงัจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรบัเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรบัผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับความพรอ้มให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรบัประกัน
ได้   
9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วนัก่อนการเดนิทาง มิฉะนัน้ 
บริษัทฯไม่สามารถจดัการไดล้่วงหน้าได้  
10. มคัคุเทศก์ พนักงานและตวัแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจ่ายกับตวัแทนต่างๆ ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
 


