
 
 

FTT2301 ทวัร์มาเลเซีย ปีนงั เกน็ต้ิง 5วนั 2คืน 

 

ทัวร์มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5วัน 2คืน  
ล่องใต้สู่หาดใหญ่  ปีนัง เก็นติ้ง   กัวลาลัมเปอร์   ปุตราจายา 

เดินทางโดยรถโค้ชปรบัอากาศ  
 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

เด็ก 2-11 ปี  

(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

(บาท) 

ที่นัง่ 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* ผู้ใหญ่พักหอ้งละ  2  ท่าน พักเด่ียว ช าระเพ่ิม 2500 บาท ต่อ 2 คนื  

 โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเด่ียว 1 ท่าน ช าระเพ่ิม 1,000 บาท 
 
 

วันแรก                 กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ -สะเดา                                                                                                      

อาหาร เย็น 

16.00 น.              พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับ สมควรแก่

เวลาพร้อมออกเดินทางสู่ หาดใหญ่  บริการอาหารเย็น (แบบกล่อง) บนรถ (มื้อที่1) 
 

วันท่ีสอง              หาดใหญ่  ด่านนอก  ปีนัง                                                                                          อาหาร

เช้า,เท่ียง,เย็น 

06.00น. เดินทางถึงหาดใหญ่ หรือ ด่านนอก สะเดา  บริการอาหารเช้า  

08.00 น. รับคณะ ณ ด่านจันโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา โดยเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ท้องถ่ินคอยให้การต้อนรับ 

08.15 น. ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองด่านจังโหลนเพ่ือเดินทางสู่เกาะปีนังศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซีย

ระหว่างผ่านรัฐเคดาห์เมืองอู่ข้าวอู่น ้าของประเทศมาเลเซียเพลนิตากับทัศนียภาพอันงดงามของทุง่นาเขียว

ขจี ถ่ินบ้านเกิดของนายกมหาเธย์ 

11.30 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่2) 

13.00 น. น าท่านเดินทางข้าม สะพานปีนัง  ( PENANG BRIDGE )  ที่เชื่อมแผ่นดินทั้งสองส่วนเข้าหากันด้วย

ระยะทางยาวกว่า  13.5  กิโลเมตรไปข้ึนฝั่ งที่เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้น าท่านชมอาคารบ้านเรือนของ

ชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมี

ประวัติศาสตร์เก่ียวข้องกับชาติตะวันตก เกาะปีนัง

จึงเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดี จึงได้

ขนานนามให้เป็น“ ไข่มุกแห่งตะวันออก” จากนั้น น า

ท่านนั่งรถรางข้ึนชมทัศนียภาพของเกาะปีนังที่ มี

ความสูง 830 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลบนเนินเขา 

ปีนัง ฮิลล์ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกว้างไกล

สุดสายตาจุดสูงสุดของเกาะปีนังและเป็นถ่ายรูปที่

สวยที่สุด ของเมืองจอร์จทาวน์  ต่อไปน าท่านเชี่ยว

ชม ย่าน PENANG STREET ART ชื่นชมผลงาน

ศิลปะที่แทรกซ่อนอยู่ตามช่องแคบ ชายคา หรือ

ก าแพงบ้านแต่ละหลังด้วย เพราะนี่เป็นภาพสะท้อนที่

ดีที่จะท าให้เราได้รู้จักปีนังในอดีตได้อย่างละเอียด 

โดยผลงานศิลปะเหล่านี้มีทั้งภาพวาด และศิลปะ



 
เหล็กดัด เป็นภาพบอกเล่าวิถีชีวิต วัฒนธรรม และส่ิงส าคัญต่างๆ ในย่านนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี แล้วน าท่าน

ไป เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้าน

ประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่ยื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล 

16.00 น.  น าท่านเข้าชมสถาปัตยกรรมอันงดงามระหว่างสองประเทศ “วัดไชยมังคลาราม” (วัดไทย)  เป็นวัดเก่าแก่

อายุ 161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย มีความยาว  108 ฟุตและ “วัดธรรมิการาม” 

(วัดพม่า) มีพระพุทธรูปยืนสลักจากหยกสีขาว พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นน าท่าน

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากสินค้าพ้ืนเมือง  อาทิเช่น ขนมเป๊ียะปีนัง บักกุตเต๋ ตุงกัตอาลีหรือโสม

มาเลเซีย กาแฟขาว กาแฟร้อยรสชาติ  เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่3) 

19.00 น. น าท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่ CITY BAVIEW PENANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน พักใจกลางเกาะ

ปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 

 

 
 

วันท่ีสาม           ปีนัง  - Genting Highland  - Genting Sky World Theme Park                                อาหาร

เช้า,เท่ียง 

07.00 น.    บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) 

08.00 น. น าท่านเดินทางข้าม สะพานปีนังใหม่แห่งท่ี2 

(PENANG BRIDGE 2) ซึ่งเป็นสะพานที่ยาว

ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 

24 ก.ม. จากนั้นเดินทางสู่เก็นต่ิงไฮแลนด์ 

12.00 น. บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร(มื้อที่5) 



 
15.00 น. ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าสกายเวย์  (เคเบ้ิลคาร์)  น าท่านต่ืนเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดใน 

เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทาง  3.38 กม.  และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบ้ิลคาร์ที่เร็วที่สุด

ในเอเชียใช้เวลาเพียง 15นาทีจากสถานีสู่ยอดเขา GENTING HIGHLAND ที่อยู่เหนือระดับน ้าทะเล 6,000  

ฟุต “มหานครแห่งความบันเทิงกลางม่านหมอก”หนึ่งเดียวของมาเลเซีย  ที่มีทั้ง คาสิโน สวนสนุกและ

ห้างสรรพสินค้าอยู่บนยอดเขาที่อากาศหนาวตลอดทั้งปี 

15.30 น.  เช็คอินเข้า สู่ที่ พัก โรงแรม  First  World  

Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดย

ได้รับการรับรองจากกินเนสบุ๊กด้วยจ านวน

ห้องพัก    6,118  ห้อง   

16.00 น.  อิสระกับอณาจักรความบันเทิงของเก็นต้ิงไฮ

แลนด์  สนุ กสน าน กับการ เล่ นสวนสนุ ก 

Genting Sky Worlds Theme Park ส ว น

สนุกที่มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 1 พันล้าน

ริงกิตมาเลเซีย สวนสนุกแห่งนี้มีขนาด 250

เอเคอร์ และมีเคร่ืองเล่นและสถานที่ท่องเที่ยวราว 25 แห่งที่สร้างจากภาพยนตร์และแฟรนไชส์ที่

หลากหลายเช่นยุคน ้าแข็งและริโอของ Blue Sky Studios , Life of Pi , Night at the Museum , 

Planet of the Apes, Alien vs. Predator, ไททานิคและบุตรแห่งความโกลาหล  

17.00 น. สนุกสนาน ต่ืนเต้นกันต่อกับสวนสนุก Genting Sky Worlds Theme Park (ไม่รวมค่าบัตรเข้าและ

เคร่ืองเล่นต่างๆ) เพ่ือความสะดวกในการท่องเที่ยว อิสระอาหารเย็น กับร้านอาหารชื่อดังระดับโลกนานา

ชนิด เที่ยวชมคาสิโน หนึ่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลประเทศมาเลเซีย(สุภาพบุรุษแต่ง

กายสุภาพ ) เพลิดเพลินกับการเส่ียงโชคในคาสิโน และ ช้อปป้ิงส้ินค้าแบรนด์เนมทีห่ลากหลายจากแบรนด์

ดังทั่วโลก กลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 

ที่พัก : โรงแรม  First  World  Hotel  

หมายเหตุ* ผู้ใหญ่พักหอ้งละ  2  ท่าน พักเด่ียว ช าระเพ่ิม 2500 บาท ต่อ 2 คนื  

 โรงแรม First World Genting ไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก3ท่าน ต้องการแยกพักเด่ียว 1 ท่าน ช าระเพ่ิม 1,000 

บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
วันท่ีส่ี    เก็นติ้ง  กัวลาลัมเปอร์  ปุตราจายา  ด่านนอก หาดใหญ่                                                                อาหาร

เช้า,เท่ียง,เย็น 

07.00 น.   บริการอาหารเช้า (มื้อที่6) 

08.00 น.   นั่งกระเช้าลอยฟ้าอ าลาอนาจักรเก็นต้ิงไฮแลนด์ 

สัมผัสความสวยงามของทะเลหมอกยามเช้า 

09.00 น.     น าท่านชมความอลังการของพระราชวังอิสตาน่า

เนอการ่า ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังแห่งชาติ สถานที่

ประทับของ สมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวน

อากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม

กับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษ

หลายเส้นทางพระราชวังแห่งนี้ ต้ังอยู่บนพ้ืนที่กว่า

100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการครอบครองมาต้ังแต่

ทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับต้ังแต่นั้น  

09.30 น.  น าท่านท่องเที่ยวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลาง

เมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานที่มีความหมายทาง

ประวัติศาสตร์ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที่จัด

พิ ธีคืนความเป็นเอกราชให้ กับเ จ้าของประ เทศ 

หลังจากตกเป็นเมืองข้ึนของชาติตะวันตกนานถึง 

446 ปี (พ.ศ2054 - 2500 ) เร่ิมจากประเทศโปรตุเกส 

ที่บุกมาทางเรือและเข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมือง

ท่า จากนั้นก็อยู่ภายใต้การปกครองของชาวดัทช์และ

อังกฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2500 

มาเลเซียก็ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมน าท่าน อาคารสุลต่านอับดุลซามัด  ต้ังชื่อตาม

พระนามของสุลต่านแห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นที่ท าการของหน่วยงานราชการในยุคที่อังกฤษเข้ามาปกครอง 

ปัจจุบันเป็นอาคารส านักงานของศาลฎีกา  อาคารสุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็น

ตัวอาคาร 

10.00 น.  น าท่านชมโรงงานช็อคโกแล็ตสินค้าส่งออกมาเลเซียชิมช็อคโกแลตแท้ คุณภาพ 5 ดาว สินค้าส่งออกของ

มาเลเซีย  ณ โรงงาน COCOA BOUTIQUE  

11.00 น.   น าท่านถ่ายภาพตึก TWIN TOWER PETRONAS  

ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก เป็นสถาปัตยกรรมที่โดด

เด่นของประเทศมาเลเซีย ออกแบบ โดย เซซาร์เปลี 

ต้ังอยู่บริเวณใจกลางย่านธุรกิจของเมืองสะพานที่

ใช้เชื่อมตึกทั้งสองนั้นอยู่ระหว่างชั้น 41 และ 42 

เพลิดเพลิน 

12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่7) 

13.30. น.        น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์

ราชการที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย ซึ่งเกิดจาก

แนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ โมฮัมหมัด สร้างเพ่ือใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศ 



 
หน่วยงานราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ที่นี่ พร้อมน าท่านชมความสวยงามตระการตา

ของ สีกุหลาบชม  อาคารรัฐสภา และอาคารศูนย์ราชการต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

14.30 น.   เดินทางกลับสู่ด่านจันโหลน  

18.00 น.     บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่8) 

  หลังอาหารน าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด่านนอก อ.สะเดา ข้ึนรถโค้ช

ปรับอากาศเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
 

วันท่ีห้า            กรุงเทพฯ  

เช้า                     เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  
 

 

►เงื่อนไขเขา้ประเทศมาเลเซยี 

- ฉีดวคัซนีครบ Dose (2 เข็ม) อย่างนอ้ย14วนัก่อนออกเดนิทาง ส าหรับผู้ที่ได้รับ Sinovac 2 เข็ม Sinopharm 2เข็ม และ

ผู้สูงอายุ60ปีข้ึนไป จะตอ้งได้รับเข็มที่สาม(บูสเตอร์) เพ่ือให้ได้รับวัคซนีครบถ้วน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ดาวน์โหลดแอป MySejahtera และกรอกแบบฟอร์มTravel Card 

 

► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลอืมากกว่า 6 เดือน)  



 
2. เตรียมเอกสารInternational Vaccinated Certificateที่ออกโดยกรมควบคมุโรคกระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปห

มอพร้อม) 
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 5,000 บาท  

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 15-20 วันกอ่นออกเดนิทาง  

**ส าคัญ**ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและ

จ านวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะ

ไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง(ถ้ามี) 

 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

อัตราน้ีรวม 

✓ ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยว ตามโปรแกรม 

✓ ค่าเข้าชม ปีนงัฮิลล์ / Genting SkyWorldsTheme Park 

✓ ค่าโรงแรมที่พัก 2 คนื 1 คนืปีนัง / 1 คนื เก็นต้ิงไฮแลนด์ 

✓ ค่าอาหาร 8 มื้อ รวมมื้อเช้าที่โรงแรม 

✓ ค่ามัคคุเทศก์น าเที่ยวตามโปรแกรม คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

✓ ค่าอาหารว่าง น ้าด่ืม, น ้าผลไม้กล่อง, ลูกอม, ขนม, ลูกอม ระหว่างการเดินทาง 

✓ ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่

บริษัทท าไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจ ากัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรอง



 
ทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถส่ังซื้อประกันสุขภาพเพ่ิมได้จากบริษัท

ประกันทั่วไป  

✓ ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 

อัตราน้ีไม่รวม 

➢ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบใุนรายการน าเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่เรียกส่ังเอง  ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม เป็นต้น 

➢ ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

➢ ค่าหนงัสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายไุม่น้อยกว่า 6 เดือน 

➢ ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 500 บาท/ท่าน ส าหรับหวัหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน ้าใจจากท่าน 

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้าและ

บริษัท ฯ และเมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับเงือ่นไข

ข้อตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 15 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับขึ้นก่อนวันเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนกัทอ่งเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลงตา่งๆ 

ทั้งหมด  

7. รายการนีเ้ปน็เพียงข้อเสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี / ปลอดบุหร่ีได้ 

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทเิชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มี

อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ผ่าน

การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ



 
ท่องเที่ยว อันเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ การ

ถกูปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

 


