ตรังกานู เก็นติง้ ไฮแลนด์ 3 วัน
กลันตัน – ตรังกานู – ปาหัง – เก็นติง้ – กัวลาลัมเปอร์

วันแรก

กรุงเทพ – นราธิวาส – สุไหงโกลก – กลันตัน – ตรังกานู

0830 คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์
เอเชีย เจ้าหน้าที่และหัวหน้า ทัวร์คอยให้การต้อนรับ พร้อมอานวยความสะดวกเรื่อง
เอกสารและสัมภาระต่างๆ
1030ออกเดินทางสู่ นราธิวาส โดยเที่ยวบินที่ FD 3130
1205เดินทางถึง สนามบินนราธิวาส
เทีย
่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย นาท่านออกเดินทางสู่ ด่านสุไหงโก-ลก ของประเทศไทย เพื่อทาการผ่านด่าน
สูป
่ ระเทศมาเลเซีย ตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง จากนั้นนาท่านผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากร
ของทางฝั่งประเทศ
มาเลเซียที่ด่านรันตูปันจาง (เวลาทีป
่ ระเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1
ชั่วโมง)จากนั้นนาท่านเดินทางสู่โกตาบาห์รู (Kota Bahru) รัฐกลันตัน
(Kelantan) ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น แหล่งกาเนิดวัฒนธรรม
มาเลย์ โดยมีชื่อเต็มว่า กลันตัน ดารุล นาอิม (Kelantan Darul Naim) เป็น
หนึ่งในรัฐที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เหนือสุดของแหลมมาเลเซีย มีพื้นที่ 14,920 ตาราง
กิโลเมตร โดยทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดประเทศไทย ทิศตะวันตกติดทิศเปรัค
ทิศตะวันออกติดตรังกานู และทิศใต้ติดรัฐปาหัง มีเมืองหลวงชื่อ "โกตาบาห์รู"
(Kota Bahru) จากนั้นนาชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังจาฮาร์ (Istana Jahar)
สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 โดยสุลต่านมุฮัมหมัดที่ 2 เพื่อเป็นของขวัญแด่องค์
รัชทายาท ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นสุลต่านมูฮัมหมัดนัดที่ 3 โดยเป็นที่
ประทับขององค์สุลต่านลาดับต่อๆมาอีกหลายพระองค์ จนกระทั่งปี พ.ศ.2535
จึงได้รับการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ตัวพระราชวังนั้นสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง สีดา
เข้ม สูง 2 ชั้น ระเบียงและเชิงหลังคาประดับด้วยไม้ฉลุอย่างงดงาม ภายในจัด
แสดงพระราชประเพณีต่างๆโดยแบ่งการจัดแสดงเป็นห้องๆตามแต่ละพระราช
ประเพณี และเมื่อไปชมครบทุกห้องแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับ เพราะด้านหลังยังมีอีก
อาคารซึ่งจัดแสดงอาวุธโบราณโดยเฉพาะกริช อาวุธอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาวมาเลย์ที่งดงามยิ่งใกล้ๆกันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ นั่นคือมัสยิดมูฮัม
มาดี ซึ่งถือเป็นมัสยิดกลางของรัฐกลันตัน สามารถรองรับชาวมุสลิมที่เข้าร่วม
พิธีกรรมได้มากถึง 2,400 อีกทั้งอาคารมัสยิดยังสร้างขึ้นจากไม้ทั้งหลังอย่าง
งดงามด้วย นาท่านเดินทางสู่ กัวลาตรังกานู เมืองหลวงของรัฐตรังกานู เป็นรัฐ
ที่มีอาณาเขตติดกับทะเลจีนใต้จึงทาให้ตรังกานูกลายเป็นเส้นทางการค้าขาย
ที่สาคัญมาตั้งแต่ในสมัยอดีต เดิมตรังกานูได้รับวัฒนธรรมและความเชื่อมา
จากศาสนาฮินดูนับหลายร้อยปี ก่อนที่ต่อมาจะได้รับอิทธิพลจากศาสนา
อิสลาม ซึ่งถือเป็นรัฐแรกในมาเลเซียที่ได้รับอิทธิพลดังกล่าว เมื่อปี ค.ศ. 1724
(พ.ศ. 2267) ตรังกานูได้อยู่ภายใต้การปกครองของระบบสุลต่าน โดยมี

ค่า

สุลต่านองค์แรก คือ Sultan Zainal Abidin ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 19 ตรัง
กานูตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของไทย จนกระทั่งเมื่อปี 1909 ตรังกานูได้ตกเป็น
เมืองขึ้นของอังกฤษหลังจากมีการลงนาม Anglo-Siamese Treaty of 1909
จนมาถึงในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ยึดคาบสมุทรมลายูเป็น
ผลสาเร็จ ตรังกานู กลันตัน เคดาห์ และ เปอร์ลิส ถูกโอน
กลับคืนสู่ไทย หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นลง ตรังกานูได้กลับคืนสู่
การปกครองของอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) ตรังกานูได้รวมเข้าอยู่
ในสหพันธ์มาลายา ซึ่งได้รับเอกราชจากอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1957 (พ.ศ.
2500)
นาท่านเข้าสู่ที่พัก FELDA HOTEL หรือเทียบเท่า
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเดินเล่นชม ย่านไชน่าทาวน์ ที่
เรียงรายไปด้วยบ้านเรือนที่สร้าง
ขึ้นแบบสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส

วันที่สอง

ตรังกานู – ปาหัง – เก็นติง้ ไฮแลนด์

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ย่านวอเตอร์ฟรอนต์ (Water Front) ท่าเรือริมแม่น้าตรังกานู
บริ เ วณนี้ ใ กล้ กั บ ปากน้ าแม่ น้ าจึ ง แผ่ ก ว้ า ง อี ก ฟากหนึ่ ง ของแม่ น้ าคื อ มั ส ยิ ด
คริสตัล มัสยิดสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยโครงสร้างเหล็กและประดับด้วยกระจก
อย่างงดงาม ประหนึ่งนาแท่งคริสตัลหลากชิ้นมาเรียงซ้อนกัน นาท่านเดินทาง
สู่ กวนตัน (Kuantan) เมืองหลวงของรัฐปาหัง เป็นหนึ่งในสิบสามรัฐที่ประกอบ
ขึ้ น เ ป็ น ส ห พั น ธ รั ฐ ม า เ ล เ ซี ย แ ล ะ เ ป็ น รั ฐ ที่ ใ ห ญ่ ที่ สุ ด บ น ม า เ ล เ ซี ย
ตะวันตก ครอบคลุมบริเวณแอ่ง แม่น้าปะหัง ทางทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับ
รัฐกลันตัน ทางทิศตะวันตกติดต่อกับ รัฐเประก์ รัฐเซอลาโงร์ และรัฐเนอเกอรี
เซิมบีลัน ทางทิศใต้ติดต่อกับ รัฐยะโฮร์ส่วนทางทิศตะวันออกติดต่อกับ รัฐตรัง
กานูและทะเลจีนใต้
เทีย
่ ง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย นาท่านชมสวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ากวนตันพร้อมถ่ายป้ายกวนตันเป็นที่ระลึก
นาท่านขึ้นสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ Genting Highland ยอดเขาเก็นติง้ เมืองที่ขึ้น
ชื่อว่าเป็นสถานที่ตากอากาศที่สูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี (โปรดนา
เสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโน
ระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง
และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่าง
จากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างดาเนินด้วยความยากลาบาก
โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึ้นสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้
เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดาเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 2514 ได้เปิดโรงแรม
แห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park

ค่า

Hotel นาท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST WORLD HOTEL อิสระบนเก็นติ้งตาม
อัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย อีกทั้งโรงภาพยนตร์,
โบว์ลิ่ง โชว์มายากลระดับโลก หรือท่านจะช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ ตามร้านค้าชั้น
นาก็มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย เช่น เสื้อผ้า, ร้องเท้า, กระเป๋า, นาฬิกา
ฯลฯ หรือจะหาความรื่นรมย์ก็มีร้านดื่มดีๆ บนบรรยากาศแบบเวนิสตะวันออก
กับเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเสี่ยงโชคในคาสิโนเก็นติ้ง อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน
แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น
บริการอาหารค่า ณ ห้องอาหาร จากนั้นอิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัย

วันที่สาม เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา - กรุงเทพ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร หลังอาหารให้ท่านอิสระเดินเล่นและเลือกซื้อ
ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
....... คณะพร้ อ มกั น ที่ จุ ด นั ด พบ จากนั้ น น าท่ า นลงจากยอดเขาเก็ น ติ้ ง น าท่ า น
เดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเมนูพิเศษบะกุด
๋ เต้ ต้นตารับกระดูกหมูตุ๋น
ยาจีน
บ่าย นาท่านเก็บภาพที่ระลึกกับ Petronas Twin Tower ตึกแฝดที่มีความสูง 421
เมตร และ 452 เมตร นาท่านผ่าน ชม จตุรัสเมอร์เดก้า ศูนย์กลางของกรุง
กัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 ม. ชมความงดงาม
สถาปัตยกรรมของอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad
Building จากนั้นนาท่านสู่อนุสาวรีย์ทหาร
อาสา ระหว่างทางผ่านชมมัสยิด
แห่งชาติที่สร้างด้วยหินอ่อน, สถานีรถไฟอันเก่าแก่แบบอาณานิคม, ตึกอาคาร
รัฐสภา นาท่านชม Istana Negara พระราชวังแห่งชาติแห่งใหม่ สถานที่
ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดี
เปอร์ตวนอากง ตั้งอยู่ที่ถนน Jalan
Duta มีพื้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอด โดม 22
โดม และแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพิธีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และ
พื้นที่ส่วนการบริหาร พระราชวังแห่งใหม่นี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยใช้
งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8,000 ล้านบาท
เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธง
เปิดใช้เป็นที่ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 โดยสมเด็จพระราชาธิบดี
พระองค์ แรกที่เสด็จเข้าประทับ คือ สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 14 ตวนกูอับดุลฮา
ลิม ซึ่งเป็นสุลต่านแห่งรัฐเคดาห์ โดย เป็นสุลต่านพระองค์แรกที่ได้ทรงดารง
ตาแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดี 2 ครั้ง ครั้งแรกทรงดารงตาแหน่งสมเด็จ
พระราชาธิบดีองค์ที่ 5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครั้งที่สองเพิ่งเข้ารับ
ตาแหน่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2554 จากนั้นนาท่านสู่เมืองปุตราจายา
(putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตั้งของ หน่วยงานราชการ
รวมถึงทาเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย
บันทึกภาพความทรงจาที่จัตุรัสปุตรา โดยมี ฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิด สี
ชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริม
ทะเลสาบปุตรา ทาเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่
ทางานของนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมือง ปุตราจายาผสมผสานทางด้าน
สถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน
ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนาการประชุมต่างๆ นาท่านเข้าสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
KLIA
1940 เหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ FD 896
2050 เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาผูใ
้ หญ่พัก2หรือ
3ท่านต่อห้อง

พักเดี่ยวเพิม
่

14, 28 มิ.ย. 61

13,900.-

1,900.-

12, 17, 26 ก.ค. 61

13,900.-

1,900.-

9, 16, 23 ส.ค. 61

13,900.-

1,900.-

13, 20 ก.ย. 61

13,900.-

1,900.-

11 ต.ค. 61**

14,900.-

1,900.-

22 ต.ค. 61

13,900.-

1,900.-

15, 22 พ.ย. 61

13,900.-

1,900.-

05, 10, 20, 27 ธ.ค. 61

13,900.-

1,900.-

30, 31 ธ.ค. 61**

16,900.-

1,900.-

****บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ
้ งแจ้งล่วงหน้า ทัง้ นี้
ขึน
้ อยู่กบ
ั สภาวะอากาศ การเมืองสายการบิน และราคาอาจเปลีย
่ นแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม***
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด
จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,
การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้าเงิน) เดินทาง หากท่าน
ถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

4. กรณีที่คณะไม่ครบจานวน 8 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก
เดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ผู้ร่วมเดินทางเป็นสาคัญ
อัตรานีร้ วม - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถตู้รับส่งตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตาม
รายการ
- ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
- ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท
- ค่ารักษาพยาบาลอันเกิดจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในระหว่างการเดินทาง
ท่านละ 500,000 บาท
อัตรานีไ
้ ม่รวม - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่า
เครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าทิปพนักงานขับรถ 500 บาท ต่อท่าน
เงื่อนไขการจอง
1.ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการจอง โดยโอนเข้า
บัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมือ
่ ได้รบ
ั เงินมัดจาแล้วเท่านัน
้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
3.หากท่านที่ตอ
้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้
ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ง
เจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์สว
่ นทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว
่ นทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ผ่านการ
อนุมัตว
ิ ซ
ี า่ หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็น ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึน
้ จริง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรือ
่ งตั๋วเครื่องบินและทีน
่ งั่ บนเครื่องบิน
1.ทางบริษัทได้สารองที่นั่งพร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่าน
ยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วย สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋ว
เครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2.หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการ
บิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3.นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุกเฉินได้ (น้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและ
ร่างกาย และอานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2.แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 15,000 บาท
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จาก
ราคาทัวร์
4.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิใ
์ นการเก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและ
มีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนทีบ
่ ริษัทฯกาหนดไว้ (8 ท่านขึน
้
ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จาก
โรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจา
ตั๋ว
7.กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ
เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คน
ื ค่าทัวร์
ทั้งหมด

