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พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน
ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์ + ช็อปปิ้ ง BUKIT BINTANG
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรสั เมอเดก้า
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิ สระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!
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วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้ งไฮแลนด์
06.00 น.
คณะพร้อมกันทีส่ นามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู7 เคาน์เตอร์8 สายการบิน MALINDO AIR
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.05 น.
เหินฟ้ าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน มาลิ นโด แอร์ เทีย่ วบินที่ OD525
12.15 น.
ถึงสนามบิ นนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็ นทีต่ งั ้
ของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชม
ความงดงามราวภาพฝั นในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศ
มาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําทีจ่ ตั ุรสั ปุตรา โดยมีฉากหลัง
เป็ นมัสยิดปุตรา มัสยิ ดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่ง
เมืองซึง่ สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบปุตรา
ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิง่ ใหญ่และสถานทีท่ ํางานของนายกรัฐมนตรี ตัง้ อยูเ่ มือง
ปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปั ตยกรรมของมุสลิมทันสมัยทีส่ ุดในโลก สามารถบรรจุคนได้
ถึง 15,000 คน ใช้เป็ นสถานทีท่ ส่ี มั มนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน
สะพานสวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ซึง่ มีรปู ร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ งไฮแลนด์ Genting Highland ถึงสถานี กระเช้ าลอยฟ้ า SKY
WAY
(โปรดเตรียมเงิ นค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบห้ ามนากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นกระเช้ า เพราะฉะนัน้
ท่ านสมาชิ กทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กไปด้ วยเพื่อเตรียมนาของส่วนตังที่ จะนาไปใช้
บนเก็นติ้ ง 1 คืน)
นําท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ขึน้ สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ ยาวทีส่ ุดในเอเชียจะได้
สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้ อหนำวติ ดตัวไป
ด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu
Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับนํ้ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต
หรือ 1,800 เมตร ห่ า งจากนครกัว ลาลัม เปอร์ 58 กิโ ลเมตร การก่ อ สร้า งดํา เนิ น ด้ว ยความ
ยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริม่ ลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง
4 ปี แล้วจึงดําเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิ ดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel
ซึง่ ปั จจุบนั ได้เปลีย่ นชื่อเป็ น Theme Park Hotel
จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม “FIRST WORLD”
***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม พักเดีย่ วเพิม่ 1,500 บาท
เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรม
เป็ น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
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***(อิ สระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***
ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกกับสถานทีต่ ่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ทีไ่ ด้รบั
อนุ ญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุ กสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น
สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้มา้ เป็ นต้น (สาหรับท่านทีต่ ้องการเข้า คาสิโน ท่าน
สุภาพบุรษุ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุตา่ กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิ ดเป็ น 20TH CENTURY FOX WORLD
วันที่สอง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ถา้ บาตู - กัวลาลัมเปอร์ ซิ ตี้ทวั ร์ (B/L/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี
16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลาสายหมอก นังกระเช้
่
า
ไฟฟ้ ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้ าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุง
กัวลาลัมเปอร์ นําท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถา้ บา
ตู เป็ นศาสนสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทาง
ขึน้ บันไดไปยังถํ้า ข้างบนมีรปู ปั น้ ของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7
เมตร
บริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (3)
นําท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซี ย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึง่ เป็ นเมืองทีต่ งั ้ ขึน้ ทีบ่ ริเวณทีแ่ ม่น้ํา 2 สายตัดกัน นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ า
ในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรนัส ซึง่ เป็ นอาคารแฝดทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร
จากนั ้น นํ า ท่ า นแวะชม มัส ยิ ด อาเหม็ด เก่ า แก่ แ ละสวยที่สุ ด ในมาเลเซีย แวะถ่ า ยรูป กับ
อนุสาวรียท์ หารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 บริเวณ
นัน้ เป็ นสวนสาธารุณะที่สวยงาม จากนัน้ นํ าท่านชม พระราชวังอิ สตันน่ า ไนการ่า ที่ประทับ
ของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่ าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบนั เป็ น
สถานที่ข องทางราชการ ตัง้ อยู่ต รงข้า มกับ เมอร์เ ดก้า สแควร์ ซึ่ง เป็ น จัตุ ร สั ที่รํา ลึก ถึง วัน ที่
มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ นาท่ านชมพระราชวัง อิ สตานาเน
การา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์
ตวนอากง ตัง้ อยู่ท่ถี นน Jalan Duta มีพ้นื ทีถ่ งึ 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มี
หลัง คายอดโดม 22 โดม และแบ่ ง พื้น ที่ใ ช้ง านเป็ น 3 ส่ ว น คือ พื้น ที่ส่ ว นพิธ ีก าร พื้น ที่ส่ ว น
พระองค์ และพื้น ที่ส่ ว นการบริห าร พระราชวัง แห่ ง ใหม่ น้ี ส ร้า งขึ้น ตัง้ แต่ ปี 2550 โดยใช้
งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ มพี ิธเี ชิญธงเปิ ดใช้เ ป็ นที่
ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรกที่เสด็จเข้าประทับ
คือ สมเด็จพระราชาธิบดีอ งค์ท่ี 14 ตวนกูอ ับดุล ฮาลิม ซึ่งเป็ นสุล ต่ านแห่งรัฐเคดาห์ โดยเป็ น
สุ ล ต่ า นพระองค์แ รกที่ไ ด้ทรงดํา รงตํ า แหน่ ง สมเด็จพระราชาธิบ ดี 2 ครัง้ ครัง้ แรกทรงดํา รง
ตํ า แหน่ ง สมเด็จ พระราชาธิบ ดีอ งค์ท่ี 5 ในระหว่ า งปี 2513-2518 และครัง้ ที่ส องเพิ่ง เข้า รับ
ตําแหน่งเมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2554
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คํ่า

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
......... น.
16.00 น.
17.10 น.

นาท่ านแวะชมโรงงานผลิ ตช็อคโกแลตขนาดใหญ่ ที่สุดในมาเลเซี ย ชม ชิม ช็อป ช็อปโก
แลตหลากสายพันธ์ รวมถึง รถชาติแ ปลกๆ เช่ น รสพริก ,รสทุ เ รีย น ถือ เป็ น สิน ค้า ขึ้น ชื่อ ของ
มาเลเซียอย่างหนึ่ง
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัตศิ าสตร์ของ
มาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็ นจุดเริม่ ต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัตศิ าสตร์
ทีเ่ ต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4)
อิ สระเดิ นเล่นไปตามถนนคนเดิ น (Jonker Street) ซึง่ ตัง้ อยูบ่ นถนน Jalan Hang Jebat
ถนนสายนี้เป็ นแหล่งสินค้าเก่าและของโบราณทีม่ ชี ่อื เสียงรูจ้ กั ไปทัวโลก
่
แม้ว่าคุณไม่ใช่ผชู้ ่นื ชอบ
สินค้าเก่าโบราณ แต่หา้ มพลาดทีจ่ ะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแห่งนี้ ร้านรวงต่างๆ
จะเริม่ คึกคักตัง้ แต่ช่วงเย็นและร้านค้าส่วนใหญ่เปิ ดให้บริการจนถึงเทีย่ งคืน
เข้าสู่ทพ่ี กั Malacca Legacy // Swan Hotel หรือเทียบเท่า 3* @ มะละกา
มะละกา – จตุรสั ดัชท์ - ชมนครกัวลาลัมเปอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (5)
นําชมจัตรุ สั ดัชท์สแควร์ จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่
ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละกา ปั จจุบนั เป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญของการท่องเทีย่ วเมืองมะละกาจัตุรสั
ดัตช์สแควร์ตงั ้ อยูบ่ นถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็ นอาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกสี
อายุกว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกินหมาก หรือสี salmon pink เป็ นย่านที่
มีสสี ดสวยงามทัง้ ตัวอาคารและอิฐทีป่ นู ถนนทางเดินรถและทางเดินเท้า
ชม วิ หาร St.Paul’s Church ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาเซนต์ปอล สร้างขึน้ ในปี พ.ศ. 2064 ปั จจุบนั เหลือ
เพียงผนังสีด่ า้ นไว้เป็ นหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์เพื่อให้คนรุน่ หลังได้เรียนรูเ้ ท่านัน้
ในยุคที่
โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ช่อื ว่า NosaSenhora แต่เปลีย่ นเป็ น St. Paul เมือ่ ชาว
ดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรปู ปั ้นนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผูม้ ชี ่อื เสียง
ด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ ะละกาถึง 4 ครัง้
จนกระทังเสี
่ ยชีวติ ศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รบั การฝั งไว้ทห่ี น้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนําส่งต่อไป
ยังประเทศอินเดีย ชมป้ อมปื นโปรตุเกส เอฟาโมซ่ า ในยุคล่าอาณานิคม เมือ่ อดีต 400 ปี
มาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือสินค้าโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ของมาเลเซียซึง่
เคยอยูภ่ ายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
นําท่านบริการอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (6)
จากนัน้ นําคณะเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ KLIA
นําท่านลัดฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malindo Air เทีย่ วบินที่ OD522
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมความประทับใจ
*******************************************************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) พฤษภาคม - ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี
เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
5-7 พฤษภาคม 2560
9,999
8,999
12-14,26-28 พฤษภาคม 2560
10,999
9,999
19-21 พฤษภาคม 2560
8,999
7,999
2-4,9-11,23-25 มิ ถนุ ายน 2560
10,999
9,999
16-18 มิ ถนุ ายน 2560
8,999
7,999
30 มิ ถนุ ายน- 2 กรกฎาคม 2560
10,999
9,999
1-3 กรกฎาคม 2560
8,999
7,999
7-9,14-16,21-23,28-30กรกฎาคม 2560
10,999
9,999
8-10 กรกฎาคม 2560
9,999
8,999
4-6,18-20 สิ งหาคม 2560
10,999
9,999
12-14 สิ งหาคม 2560
9,999
8,999
25-27 สิ งหาคม 2560
8,999
7,999
1-3 กันยายน 2560
8,999
7,999
8-10,16-18,22-24 กันยายน 2560
10,999
9,999
6-8,13-15 ตุลาคม 2560
8,999
7,999
21-23,27-29 ตุลาคม 2560
10,999
9,999
3-5,10-12,17-19,24-26 พฤศจิ กายน 2560
10,999
9,999
2-4 ธันวาคม 2560
11,999
10,999
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เด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
7,999
8,999
6,999
8,999
6,999
8,999
6,999
8,999
7,999
8,999
7,999
6,999
6,999
8,999
6,999
8,999
8,999
9,999

พักเดี่ยว

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร์–-กรุงเทพฯ (ตั ๋วกรุป๊ )
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3. ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีร่ ะบุไว้ในรายการ
4. ค่าทีพ่ กั 2 คืน
5. ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
6. ค่าบัตรเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่าง ๆ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุไว้
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยูก่ บั เงือ่ นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่
เกิดขึน้ ระหว่างวันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
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อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถทีป่ ระเทศมาเลเซีย 10 RM/คน/วัน
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
3. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
4. ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีน่ ้ําหนักเกิน 20 กก.
6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
7. ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาวางเงินมัดจาท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจาท่านล่ะ 7,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานาส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 25 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจาทุกกรณี
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-15 วัน คิดค่าใช้จา่ ย 80 %ของราคาทัวร์ในทุกรณี
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี
เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ต่า 30 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิม
โดยไกด์ทอ้ งถิน่ ดูแลคณะ
หมายเหตุ
1.
รายการและราคาสามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึน้ อยูก่ บั
ประกาศ
เปลีย่ น แปลงราคาของสายการบินและอัตราแลกเปลีย่ น
2.
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมืองด้วยเหตุผลทางการเมือง หรือการเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ อยู่
นอกเหนือ ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดๆ (ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วน) รวมทัง้ เหตุสุดวิสยั เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ การนัดหยุดงาน การสไตรค์ การล่าช้า
ของสายการบิน และปั ญหาอันเนื่องมาจากสุขภาพส่วนบุคคล
3.
ค่าบริการทีท่ ่านชาระเป็ นการชาระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมา
ขาด
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4.

5.

เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืน
ไม่ได้
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจาคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่า งประเทศจึง
จะสามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อน
สาหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณา
แจ้งบริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตร
โดยสารโดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
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