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พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติ้ง 1 คืน // มะละกา 1 คืน
ชมเมืองใหม่ปุตราจายาและมัสยิดสีชมพู
เที่ยวเมืองมรดกโลกมะละกา เดินเล่น Jonker Street
สัมผัสเสน่ห์เมืองกัวลาลัมเปอร์
ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิ สระเล่นคาสิโน , เล่นสวนสนุก
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MAL SUP3D(AK)AUG-DEC

กําหนดการเดิ นทาง

2

สิ งหาคม-ธันวาคม 2560

วันแรก

สนามบิ นดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – เก็นติ้ งไฮแลนด์

06.45 น.

คณะพร้อมกันทีส่ นามบิ นดอนเมือง ชัน้ 3 ประตู1 เคาน์เตอร์2 สายการบิน AIR ASIA โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน แอร์ เอเชีย เทีย่ วบินที่ AK881

10.00 น.
13.15 น.
กลางวัน
บ่าย

ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร (1)
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็ น
ทีต่ งั ้ ของหน่ วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝั นในนิยาย
อาหรับราตรีของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความ
ทรงจําทีจ่ ตั ุรสั ปุตรา โดยมีฉากหลังเป็ นมัสยิดปุตรา มัสยิ ดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมือง
ซึง่ สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงาม
ยิง่ ใหญ่และสถานทีท่ ํางานของนายกรัฐมนตรี ตัง้ อยูเ่ มืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้าน
สถาปั ตยกรรมของมุสลิมทันสมัยทีส่ ุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถงึ 15,000 คน ใช้เป็ นสถานทีท่ ่ี
สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยทีส่ ุดแห่งหนึ่ง ซึง่ มี
รูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เก็นติ้ งไฮ
แลนด์ Genting Highland ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้ า SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋ า 5 RM / ใบห้ามนํ ากระเป๋ าใบใหญ่ ข้นึ กระเช้า เพราะฉะนัน้ ท่าน
สมาชิกทัวร์ตอ้ งเตรียมกระเป๋ าใบเล็กขนาดไม่เกิน 22x14x9 นิ้วไปด้วยเพื่อเตรียมนําของส่วนตังทีจ่ ะ
นํ าไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน) นํ าท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ขึน้ สู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่ง
ยาวทีส่ ุดในเอเชียจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ ์อันหนาวเย็น (โปรดนํ าเสือ้
หนาวติด ตัว ไปด้ ว ย) เก็ น ติ้ง ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ
สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยูส่ ูงกว่าระดับนํ้าทะเลถึง
6,000 ฟิ ต หรือ 1,800 เมตร ห่ า งจากนครกั ว ลาลัม เปอร์ 58
กิโลเมตร การก่ อ สร้างดํ าเนิ น ด้ว ยความยากลํ าบาก โดยราชา
คาสิโน 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 ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม พักเดี่ยวเพิ่ ม 1,500 บาท
เฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD ***
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หากห้ องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น GENTING DAY
TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
จากนัน้ อิ สระบนเก็นติ้ งตามอัธยาศัย
อิ สระอาหารคํา่ เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รบั
อนุ ญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสีย่ งโชคต่างๆ เช่น สล๊อต
แมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้มา้ เป็ นต้น(สําหรับท่านทีต่ ้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ
และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุตาํ ่ กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนี้ กาํ ลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิ ดเป็ น 20TH CENTURY FOX WORLD
***
วันที่สอง

ถํา้ บาตู - กัวลาลัมเปอร์ ซิ ตี้ทวั ร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่ กั (2)
สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่ อี ุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 16-24
องศาเซลเซียส จนได้เวลาอําลาสายหมอก นังกระเช้
่
าไฟฟ้ ากลับสู่สถานี
กระเช้าไฟฟ้ าโกตงจายา และโดยสารรถสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ นําท่านแวะ
นมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถํา้ บาตู เป็ นศาสนสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ของ
ศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางขึน้ บันไดไปยังถํ้า ข้างบนมีรปู ปั น้ ของ
พระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร
บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร (3)
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์
ซึง่ เป็ นเมืองทีต่ งั ้ ขึน้ ทีบ่ ริเวณทีแ่ ม่น้ํ า 2 สายตัดกัน นํ าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ าใน
นครกัว ลาลัม เปอร์ ตึ ก ปิ โตรนั ส ซึ่ง เป็ น อาคารแฝดที่สูงที่สุ ด ในโลก ด้วยความสูง ถึง 452เมตร

กลางวัน
บ่าย

จากนัน้ นํ าท่านผ่านชม มัสยิ ดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีส่ ุดในมาเลเซีย แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์
ทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุ การณ์ การสู้รบได้แก่ สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 บริเวณนัน้ เป็ นสวน
สาธารุณะทีส่ วยงาม ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ทีป่ ั จจุบนั เป็ นสถานทีข่ องทางราชการ
ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจาก
ประเทศในเครืองจักรภพ นํ าท่านชมพระราชวัง อิ สตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาติแห่ง
ใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอร์ตวนอากง ตัง้ อยู่ท่ถี นน Jalan Duta มี
พืน้ ทีถ่ งึ 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22โดม และแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้งาน
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เป็ น 3 ส่วน คือ พืน้ ทีส่ ่วนพิธกี าร พืน้ ทีส่ ่วนพระองค์ และพืน้ ทีส่ ่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่น้ี
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์ม ี
พิธเี ชิญธงเปิ ดใช้เป็ นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์แรก
ทีเ่ สด็จเข้าประทับ คือสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 14 ตวนกูอบั ดุลฮาลิม ซึง่ เป็ นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์
โดยเป็ นสุลต่านพระองค์แรกที่ได้ทรงดํารงตําแหน่ งสมเด็จพระราชาธิบดี 2 ครัง้ ครัง้ แรกทรงดํารง
ตําแหน่ งสมเด็จพระราชาธิบดีองค์ท่ี 5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครัง้ ที่สองเพิง่ เข้ารับตําแหน่ ง
เมื่อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2554 นํ า ท่ านแวะชมโรงงานผลิ ต ช็ อ คโกแลตขนาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
มาเลเซีย ชม ชิม ช็อป ช็อปโกแลตหลากสายพันธ์ รวมถึงรถชาติแปลกๆ เช่นรสพริก,รสทุเรียน ถือ

คํ่า

เป็ นสิน ค้ า ขึ้น ชื่อ ของมาเลเซีย อย่ า งหนึ่ ง จากนั น้ นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งมะละกา “นครแห่ ง
ประวัตศิ าสตร์ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็ นจุดเริม่ ต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อน
รอยประวัตศิ าสตร์ทเ่ี ต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรมตะวันตก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (4)
อิ สระเดิ นเล่นไปตามถนนคนเดิ น (Jonker Street) ซึ่งตัง้ อยู่บนถนน Jalan Hang Jebat ถนน
สายนี้เป็ นแหล่งสินค้าเก่าและของโบราณที่มชี ่อื เสียงรูจ้ กั ไปทัวโลก
่
แม้ว่าคุณไม่ใช่ผูช้ ่นื ชอบสินค้า
เก่าโบราณ แต่ห้ามพลาดที่จะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ณ ถนนคนเดินแห่งนี้ ร้านรวงต่างๆ จะเริม่
คึกคักตัง้ แต่ช่วงเย็นและร้านค้าส่วนใหญ่เปิ ดให้บริการจนถึงเทีย่ งคืน
เข้าสู่ทพ่ี กั Malacca Legacy // Swan Hotel หรือเทียบเท่า 3* @ มะละกา

วันที่สาม

ซิ ตี้ทวั ร์มะละกา – Shopping สนามบิ น KUL – สนามบินดอนเมือง

เช้า

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 นย่าน
ทีม่ สี สี 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
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จนกระทังเสี
่ ยชีวติ ศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รบั การฝั งไว้ทห่ี น้าโบสถ์แห่งนี้ก่อนจะนําส่งต่อไป
ยังประเทศอินเดีย

กลางวัน
บ่าย
......... น.
18.35 น.
19.44 น.
หมายเหตุ

• ชมป้ อมปื นโปรตุเกส เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมือ่ อดีต 400 ปี มาแล้ว ถ่ายรูปกับเรือ
สินค้าโบราณจําลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิ าสตร์ของมาเลเซียซึง่ เคยอยูภ่ ายใต้การ
ปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
อิสระท่านช้อปปิ้ ง ซูเรีย เคแอลซีซี เป็ นศูนย์การค้า ตัง้ ในส่วนของฐานตึกเปโตรนาส ทาวเวอร์
ภายในมีรา้ นค้า ร้านอาหาร เครือ่ งดื่ม และโรงภาพยนตร์
จากนัน้ นําคณะเดิ นทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ KLIA
นําท่านลัดฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA เทีย่ วบินที่ AK 888
เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมความประทับใจ
***************************************************************************

โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคา หากมีการปรับขึน้ ของภาษี นํ้ามันของสายบิ นกรุป๊ ออกเดิ นทางได้เมื่อมีจาํ นวน ***ผูเ้ ดิ นทาง 10 ท่าน
ไม่มีหวั หน้ าทัวร์*** // ผูเ้ ดิ นทางถึง 15ท่านขึน้ ไป (มีหวั หน้ าทัวร์)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตั ๋วเครือ่ งบิ นภายในประเทศเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
วันเดิ นทาง

25-27 สิ งหาคม 2560
8-10 กันยายน
16-18 กันยายน
29 กันยายน - 1 ตุลาคม
7-9,14-16,19-21,27-29 ตุลาคม
20-22 ตุลาคม
21-23 ตุลาคม
10-12 พฤศจิ กายน
1-3 ธันวาคม
9-11,29-31 ธันวาคม

สิ งหาคม - ธันวาคม 2560
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2-11ปี
เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
9,555
8,555
9,999
8,999
9,555
8,555
9,999
8,999
9,999
8,999
10,500
9,500
10,999
9,999
9,999
8,999
9,999
8,999
10,999
9,999

เด็กอายุ 2-11 ปี
ไม่เสริ มเตียง
(พักกับผู้ใหญ่
2 คน)
7,555
7,999
7,555
7,999
7,999
8,500
8,999
7,999
7,999
8,999

พักเดี่ยว

3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
3,900
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12,999
12,500

11,999
11,500

10,999
10,500

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 นไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างวันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถทีป่ ระเทศมาเลเซีย 50 RM/คน ตลอดทริป (ไม่รวมหัวหน้าทัวร์)
2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
3. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติ
4. ค่าอาหาร และเครือ่ งดืม่ ทีไ่ 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.
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจําท่านล่ะ 7,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จํากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
2.
หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
3.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 30 วัน
4.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี เนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วเครื่องบินโปรโมชัน่ เมื่อจองทัวร์ชําระเงินค่าจองค่า
ทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี
2.
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศทีร่ ะบุ
ไว้ ในรายการเดินทาง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าทัวร์ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้

เงื่อนไขการออกเดิ นทาง
1.
คณะเดินทางขัน้ ตํ่า 20 ท่านมีหวั หน้าทัวร์เดินทางด้วย
2.
หากสมาชิกจองไม่ครบ 15 ท่าน ไม่มหี วั หน้าทัวร์เดินทางกับคณะด้วย โดยรายการท่องเทีย่ วยังคงเดิมโดย
ไกด์ทอ้ 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 ่านชําระเป็ นการชําระแบบเหมาขาด และบริษทั ได้ชาํ ระให้กบั ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน หากท่านมิได้ท่องเทีย่ วตามรายการ หรือไม่ใช้บริการส่วนหนึ่งส่วนใด ท่านจะขอค่าบริการคืนไม่ได้
4.
กรณีทม่ี กี ารยกเลิกในช่วงหน้าเทศกาล ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทัง้ สิน้ ทุกกรณี เว้นแต่ทางบริษทั จะได้รบั เงินมัดจําคืนจากสายการบิน และบริษทั แลนด์ในต่างประเทศจึงจะ
สามารถ คืนเงินค่าเสียหายให้กบั ผูจ้ องทัวร์ได้โดยไม่คดิ ค่าเสียหายทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น และบริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการ เปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วได้ตามความเหมาะสมกรณีเกิดเหตุหรือสุดวิสยั โดยไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า ก่อน
5.
สําหรับท่านทีจ่ ะออกบัตรโดยสารเครือ่ งบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หรือจังหวัดอื่นๆ กรุณาแจ้ง
บริษทั ก่อน เพื่อยืนยันว่าทัวร์คณะทีท่ ่านจองไว้สามารถออกเดินทางได้หรือไม่ หากท่านออกบัตรโดยสาร
โดยไม่ได้รบั การยืนยันจากบริษทั ฯ แล้วปรากฏว่าทัวร์คณะนัน้ ยกเลิก บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ดังกล่าว

