
 

CMC : LOST WORLD คาเมร่อน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 4 วัน 3  คืน (MH) Page 1 of 7 
 

 

 
 
 
 

มาเลเซีย 2 สวนสนุก  4 วัน 3 คืน 
พัก Lost World 1 คืน, คาเมร่อน 1 คืน , เก็นติ้งไฮแลนด์ 1 คนื 

 
 

 
 
 

Sunway Lost World of Tambun   คาเมร่อนไฮแลนด์  เกน็ติ้งไฮแลนด์  
กัวลาลัมเปอร ์TWIN TOWER  , KL TOWER  จัตุรัสเมเดก้า 
พระราชวังอิสตานา เนการา  ถ้้าบาตู  ชม  เมืองใหม่ปุตราจายา 

เก็บสตรอเบอร์รี่สดๆจากฟาร์ม  ช้อปปิง้สุดมันส์ที่ Mitsui Outlet 
สายการบิน มาเลเซยี แอร์ไลน์   (MH) 

 

     ……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ท่องเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกต่างของประเทศเพื่อนบ้าน แหลม
มลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจ าชาติ ชมความเจริญของเมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง 
พักผ่อน และเพลิดเพลินกับเคร่ืองเล่นนานาชนิด ที่เก็นต้ิงฯ พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน…. 
 

โปรแกรมวันเดินทาง   เดินทางวันพฤหัสบด ี– กลับวันอาทิตย ์   
มีนาคม      วันที่  24-27 มี.ค. , 31 มี.ค.-3 เม.ย.  2559   
เมษายน      วันที่  21-24 เม.ย., 28 เม.ย.-1 พ.ค.  2559 
พฤษภาคม วันที่  5-8, 12-15, 19-22, 26-29 พ.ค.  2559 
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วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – กัวลา ฯ – Lost World of Tambun  

03.30 น. พร้อมคณะที่ ท่าอากาศยาน สนามบิน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ทางเข้าประตู 6  เคาน์เตอร์ M  
สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH) เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกเร่ืองเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง 

05.55 น. เดินทางโดย  เท่ียวบินท่ี  MH 797   น้าท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติ  กัวลาลัมเปอร์  KLIA . ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  น าท่านออกเดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสู่เมืองอิโปร์  

เดินทาง ตามเส้นทางหลวง  นอร์ท  เซาท์  ไฮเวย์   สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน  
ผ่าน รัฐ สลังงอร์ ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู และล้อมรอบกัวลาลัมเปอร์ไว้
ทั้งหมด เป็นรัฐทีใ่หญ่อันดับ 9 ของมาเลเซีย จากนั้นผ่านเข้าสู่ รัฐเปรัค เป็นรัฐซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 
2 บนคาบสมุทรมาเลเซีย  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  
บ่าย  น าคณะเดินทางสู่  ถ้้าเปรัค ซึ่งเป็นวัดจีนที่อยู่ในถ้ า มีภาพวาด  

ฝาผนัง พระสังขจาย ฯ   
จากนั้น น าท่านเดินทางสู่  Lost World of Tambun (ซันเวย์ 
ลอสเวิลด์ ออฟ ตัมบูน) หนีจากความวุ่นวายสู่โลกแห่งความ
สนุกพร้อมสัมผัสประสบการณ์ผจญภัยเชิงอนุรักษ์แห่งแรกใน
มาเลเซีย สวนสนุกที่ซ่อนตัวท่ามกลางหุบเขาแสนงดงามอย่าง 
ซันเวย์ ลอสเวิลด์ ออฟ ตัมบูน ที่จะน าพาทุกท่านสนุกสนานกับ
สวนน้ าด าผุดด าว่ายใน Wave Pool สระเกลียวคลื่นที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย หรือร่อนลงบนผืนน้ าให้
กระเซ็นสาดกับ Tube Raider สไลเดอร์สแปลชที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย พร้อมชื่นฉ่ าไปกับโซนอาบน้ า
ซาบซ่านผสานเสียงดนตรีที่จะช่วยผ่อนคลายกายและใจอย่างสมดุล อิสระตามอัธยาศัย 

ค่ า บริการอาหารค่้า   ณ  ห้องอาหาร (มื้อที่ 2)  
น้าท่านเข้าสู่ ที่พัก  Lost World Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  อิโปร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์   

08.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
หลังอาหาร น าท่านเดินทางสู่  คาเมร่อน ไฮแลนด์ 
ดินแดนแห่งการพักผ่อน ท่ามกลางธรรมชาติของป่า
เขาทิวทัศน ์ที่สวยงามของสองข้างทาง เดินทางสู่ เมือง 
ทาห์ปาร์ 

 เดินทางถึง คาเมร่อน ไฮแลนด์ แวะชม ไร่ใบชาบนยอด
เขา ซึ่งท่านจะมองเห็นคล้ายผืนก ามะหยี่ปกคลุมทั้ง
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ภูเขา ที่สวยงามสุดสายตาบนยอดภูเขาและมี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี จากนั้น น าท่านขึ้นสู่ เมือง บริน
จาง เมืองที่สูงสุดของยอดคาเมร่อน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) 
น าท่านไปชม สวนสตรอเบอร์ร่ี และสามารถเลือกซื้อได้แบบสด ๆ ใหม่ ๆ 
พร้อมชมสวนดอกไม้ที่ปลูกประดับประดาไว้อย่างสวยงาม  

น าท่านสัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว และชมสวน
กระบองเพชร ที่มากไปด้วยความงามของดอกไม้ เมืองหนาวพันธ์ต่างๆ  

   น าท่านเข้าสู่ที่พัก COPTHORNE HOTEL/ EQUATORIAL HOTEL /  
STRAWBERRY  PARK /  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

19.00 น. บริการอาหารค่้า   ณ  ห้องอาหาร (มื้อที่ 5)  
แบบพื้นเมือง สุกี้ยากี้ หรือ ชาบูชาบ ูซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของ คาเมร่อน 
 

**วันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด์ ควรจัดกระเป๋า เสื้อผ้า และ  ของจ้าเป็นต่างๆ ไว้ส้าหรับพัก 1 คืน เป็น
กระเป๋าใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึ้น-ลง กระเช้า และค้างแรม บนเก็นติ้ง ***-      

การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร์ สกายเวย์ ในบางคร้ังอากาศไม่เอื้ออ้านวย เช่น มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก  เป็นต้น  
การให้บริการจะอยู่ในดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมดูแล 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  คาเมร่อนไฮแลนด์  - เก็นติ้งไฮแลนด์  

เช้า อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6) 
น าท่านเดินทางสู่ตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินคา้ต่างๆ อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาวดอกไม้สดและแหง้ราคา
ถูกที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามความพอใจ 
จากนั้นอ าลาคาเมร่อน ไฮแลนด์ เพื่อออกเดินทางสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ ระหว่างทางแวะชม น้้าตก   อีสกันด้า 
และผ่านชมวิถีชีวิตของชาวเงาะป่าซาไก ที่เป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร  (มื้อที่ 7) 
เดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า น าท่านขึ้นสู่
ยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด์ โดยการนั่งกระเช้าที่เร็วที่สุดในโลก  SKY 
WAY ยาวที่สุดในเอเชีย3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนป่า
ดงดิบด้านล่าง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบายๆ  ชมอัคร-
สถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่าระดับน้ าทะเลกว่า 6,000 ฟิต  
น้าท่านเข้าท่ีพัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด์ FIRST  WORLD HOTEL.ใกล้สวนสนุก และ คาสิโนระดับ
โลก 

18.00 น. บริการอาหารค่้า  ณ ห้องอาหาร  (มื้อที่ 8) ของโรงแรม  
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หลังอาหารเชิญท่าน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโนใหม่ ที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
เดินเที่ยวชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ 
โรงแรมท่ีพัก  First world Hotel / Awana Hotel  หรือระดับใกล้เคียงกัน 

 

(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น อายุต่้ากว่า 21 ปีห้าม 
เข้าคาสิโน)  * บนเก็นติ้งไฮแลนด์ อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส  

ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปด้วย * 
 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  เก็นต้ิงไฮแลนด์ – ถ้้ำบำตู  (Batu Cave) – กัวลำลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า   ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (มื้อที ่9) 
อ าลาเก็นติ้งฯ น าท่านลงกระเช้า  เพื่อมานั่งรถโค้ช เดินทางต่อสู่  กรุง
กัวลาลัมเปอร์  แวะชม ถ้้าบาตู (Batu Cave) สร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนา
ฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระขันธ-กุมาร เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู  มีรูป
ปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่า
ประทับใจแก่ผู้มาเยือน….จากนั้นน าท่าน เข้าชม บักกุ๊ดเต๋ ซึ่งเป็นเคร่ือง
ยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ท่านสาม  ารถมาดัดแปลงใส่เป็นหมู ไก่ ปรุงได้ตามใจชอบกับข้าวสวย
ร้อนๆๆ ให้ท่านเลือกซื้อ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งอยู่ในรัฐสลัง
งอร์ เป็นแหล่งแร่ดีบุก มากที่สุดของโลก จากนั้นน าท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจ าหน่าย
เองในราคากันเอง  
น าท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) 
พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร เป็น
สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงของ
ประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง 
ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถ
ถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10) 
จากนั้น เท่ียวชม จัตุรัสเมเดก้า หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของ
เสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเป็นธงชาติประจ าชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชัก
ขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่  30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อ
ได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคาร
สุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไป
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แล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึก 
ชมอนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย  (The Malaysian National Monument) หรืออนุสาวรีย์ทหารอาสา สร้าง
ขึ้นเพื่อร าลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิตจากสงครามในอดีตได้แก่สงครามโลก
คร้ังที่ 1 (คศ.1914-1918)  สงครามโลกคร้ังที่ 2 (1939-1945) ญ่ีปุ่นบุกยึด
มาเลเซีย และการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ (1948-1960) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่
ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งตกแต่งให้เป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติเดินทางมาชมกันเป็นจ านวนมาก 

 น าท่านเดินทางสู่ Putrajaya เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ที่
ได้น าเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ  มัสยิดสีชมพู ท้าเนียบรัฐบาล 
พระราชวังสุลต่านประจ้ารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอร์ดานาปุ
ตรา ชมความสวยงามด้านการก่อสร้างและการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอย่าง
มีระบบ 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่หลาย
หมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 
ภายในประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังนับร้อย จากสินค้าหลายประเภทตั้งแต่เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองกีฬา
ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น 

 นอกจากโซนช็อปปิ้งแล้ว ภายในยังมีศูนย์อาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงก าหนดการณ์
ขึ้นลงของเที่ยวบินอยู่หลายจุด เพื่อช่วยนักท่องเที่ยวไม่ให้พลาดการเดินทางอีกด้วย ส าหรับ  Mitsui Outlet 
Park KLIA Sepang เป็นโครงการซึ่ง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ของญ่ีปุ่นกับการท่า
อากาศยานมาเลเซียลงทุนร่วมกัน 

 เดินทางสู่  สนามบินนานาชาติ  K L I A.  แห่งใหม่ที่ทันสมัยของภูมิภาค 
21.55 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)โดย เที่ยวบินที่ MH796 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุกท่าน… 
 

          
 

รายการท่องเท่ียวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม  
โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ  

โดยจะยึดถือประโยชน์ของท่านเป็นส้าคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 

 

หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อน เดินทางอย่างน้อย  6 เดือน ไม่ต้องท้าวีซ่า 
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ส้าหรับท่านท่ีเดินทาง จ้านวน 3 ท่าน มีเตียงเสริมบริการให้ ยกเว้น บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์ 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  18  มกราคม 2559 
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

อัตรานี้รวม  
- ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – กรงุเทพ  ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน          
 -    ค่าภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       
 -    ค่าโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ  3  คืน      
 -    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ         
 -    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ  
 -    ค่าบริการรถน าเที่ยวตลอดการเดินทาง       
 -    มัคคุเทศก์น าเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง     
 -    ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ท่านละ  1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 -    บริการน้ าดื่มทุกวัน 
 

อัตรานี้ไม่รวม  
-     ค่าหนังสือเดินทาง 
-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ซักรีดฯ   
-     ค่าท าวีซ่าคนต่างด้าว  
-     ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 % ฯ (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
 

เงื่อนไขการส้ารองท่ีนั่ง 
1. วางเงินมัดจ าท่านละ  5,000  บาท   
     (หากยังไม่ช าระค่ามัดจ า  ยังไม่ถือว่าการส ารองที่นั่งนั้นสมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผู้ที่พร้อมช าระค่ามัดจ าก่อน) 

CM_C 
คาเมร่อน  เกน็ติ้ง  กัวลาลัมเปอร ์ปุตราจายา  !!   4 วัน 3 คืน  

MH  

อัตราค่าบริการ ไฟลท ์ เวลาเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

พักห้องคู ่
เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ ่

พักเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

มีนาคม – พฤษภาคม 2559 ไป   MH797 
กลับ MH796 

05.55-09.05 
18.05-19.10 15,888 15,888 1,500 
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2. ส่งสลิปการโอนเงิน และ ส าเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านมายังบริษัทฯ โดยช่องทางดังต่อไปนี้ 
แฟกซ์  02-4337178-9   ID Line : ck.tour   อีเมล์    info@choktaweetour.com 

3. เมื่อท่านส ารองที่นั่ง ในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 
มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 

 

การยกเลิก 
1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายบางส่วน  
2 ส าหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  
4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
5 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 

7.บริ 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้   เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ  เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
         

หลังจากการจองทัวร์และช้าระเงินมัดจ้าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


