CM3 : กัวลาลัมเปอร มะละกา เลโกแลนด ยะโฮร เก็นติ้ง 5 วัน 4 คืน (OD)
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มาเลเซีย 5 วัน 4 คืน
พัก มะละกา 1 คืน ยะโฮร 1 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด 1 คืน กัวลา 1 คืน
กัวลาลัมเปอร เมืองมรดกโลก มะละกา
Hello Kitty Town + เลโกแลนด ยะโฮรบารู
เก็นติ้งไฮแลนด ชม เมืองหลวงใหมปุตราจายา
TWIN TOWER , KL TOWER จัตุรัสเมเดกา
เก็บสตรอเบอรรี่สดๆจากฟารม
สายการบิน มาลินโด แอร (OD)
……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ทองเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของ
ประเทศเพื่อนบาน แหลมมลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง พักผอน และเพลิดเพลินกับเครื่องเลนนานาชนิด
ที่เก็นติ้งฯ พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน….
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โปรแกรมวันเดินทาง
กันยายน 7 – 11 , 21 – 25 ก.ย. 59
ตุลาคม
20 – 24 ต.ค. 59
พฤศจิกายน 9 – 13 , 23 - 27 พ.ย. 59
ธันวาคม 1 - 5, 8 - 12 ธ.ค. 59
วันแรกของการเดินทาง
06.00 น.
09.05 น.
12.15 น.
12.30 น.

18.00 น.

พร อ มคณะที่ ท า อากาศยาน สนามบิ น ดอนเมื อ ง อาคารขาออก สายการบิ น มาลิ น โด แอร (OD)
เจาหนาที่ คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวก
เดินทางโดย เที่ยวบินที่ OD 525 นําทานเหิรฟาสู ประเทศมาเลเซีย
ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร KLIA . ผานพิธีตรวจคนเขาเมืองแลว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเกาและเปน
จุ ด เริ่ ม ต น กํ า เนิ ด ประเทศมาเลเซี ย ยุ ค ป จ จุบั น
และชมเรื่ อ งราว
ประวัติศาสตรและรองรอยอารยธรรมของชาวตะวันตก ที่ผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนเขามาครอบครองดินแดนแหงผลประโยชนทางการคา
ผานชม วัดจีน ซําปอกง และบอน้ําเจาหญิงอังลิโป จากนั้นนําทานชม
ยาน ดัชทสแควรยานที่อยูของ ชาวฮอลันดา โบสถชาวคริส อนุสาวรียน้ําพุที่สรางเปนที่ระลึกที่พระนาง
เจาวิคตอเรียครองราชย ครบรอบ 65 ป ชมหอนาฬิกาที่สรางโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใชบอกเวลาสําหรับ
ชาวมะละกา กังหันจําลองของ ชาวดัชท อนุสาวรียกระจงตํานานที่มาของชื่อเมืองมะละกา ชม วิหาร
เซนตปอล และรูปปนของนักบุญ เซนตฟรัง ฟรานซิส เซอเวีย ที่แขนขวาขาดจากการถูกฟาผา และปอม
ปนใหญ A’FAMOSA ของชาวโปรตุเกสที่สรางขึ้น เพื่อตอสูขาศึกที่เขามารุกราน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นําทานเขาสู ที่พัก The Straits Hotel & Suite หรือ ระดับใกลเคียงกัน

วันที่สองของการเดินทาง
06.30 น.

กรุงเทพฯ – มะละกา เมืองมรดกโลก

เมืองมรดกโลก มะละกา – Kitty Town – เลโกแลนด – ยะโฮรบารู

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
อําลาเมืองมะละกา นําทานเดินทางสูใตสุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชม.) นําทานชม ศูนยการคา Johor Premium Outlets เปนศูนยการคาในเครือ Premium Outlets ของ
สหรัฐอเมริกา แหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต Johor Premium Outlets
(JPO), มีรานคาแบรนดเนม หรูชั้นนํา กวา 80 รานคา
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เที่ยง
บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นําทานเดินทางสู Hello Kitty Town ใครที่เปนแฟนตัวจริงของ Sanrio ตามมา Hello Kitty กันไดเต็มที่ที่
Hello Kitty Town สวนสนุกคิตตี้ ทาวน แหงแรกนอกประเทศญี่ปุน ที่ มาเลเซีย สวนสนุกคิตตี้ ทาวนแหง
นี้ตางจากสวนสนุกอื่นๆ ตรงที่มีธีมทุกอยางเปนคิตตี้ ไมวาจะเปนเครื่องเลนตางๆ ทั้งรถไฟฟา มาหมุน
ชิงชาสวรรค ลวนแลวแตเต็มไปดวยคิตตี้ ตัวการตูนสุดนารักจากญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก เรียกไดวาเหมือน
ไดเขาไปอยูในโลกของคิตตี้จริงๆ นอกจากนี้ไฮไลทของคิตตี้ ทาวนที่พลาดไมไดก็คือ บานคิตตี้ หรือ
Kitty House ซึ่งภายในบานจะแบงออกเปนหองนั่งหอง หองครัว หองนอน หองน้ํา ที่ดูเหมือนเปนกิจวัตร
ประจําวันของคิตตี้นั่นเอง เรียกไดวาเปนการเนรมิตคิตตี้ใหดูมีชีวิตขึ้นมาในสวนสนุกแหงนี้
จากนั้นนําทานเขาสู เลโกแลนด LEGO LAND เปนสวนสนุกที่บริษัท เลโกกรุปจัดสรางขึ้น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจของเลน และเพื่อสรางความสนุกสนานแกลูกคา และผูชื่นชอบของเลนตัวตอ โดย
จุดเดนของเลโกแลนด จะนําเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวตอเลโกนานาชนิด ซึ่ง เลโกแลนด นุ
สาจายา เลโกแลนด มาเลเซีย สวนสนุกเลโกแลนดแหงที่ 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย เปนสวน
สนุกสําหรับครอบครัว และ เด็ก ดวยเครื่องเลนกวา 40 ชนิด บนพื้นที่กวา 200 ไร โดยใชตัวตอเลโกมา
ประกอบขึ้นมาจําลองสถานที่สําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย โดยเปนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็วาได
และ เครื่องเลนชนิดตางๆสนุกสนานจนไดเวลาสมควร

18.00 น.

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
นําทานเขาสูที่พัก ยะโฮรบารู Berjaya Water Front HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน

**วันรุงขึน้ เราจะตองไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด ควรจัดกระเปา เสื้อผา และ ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับพัก 1 คืน
เปนกระเปาใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึน้ -ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางครั้งอากาศไมเอื้ออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เปนตน
การใหบริการจะอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล

วันที่สามของการเดินทาง
06.30 น.

ยะโฮรบารู – ปุตราจายา – เก็นติ้งไฮแลนด

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทาง ตามเสนทางหลวง นอรท เซาท ไฮเวย สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาค
อาเซียน ผาน รัฐ เนกรี เซมบิลัน สลังงอ เขาสู กรุงกัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งในอดีต
เมืองหลวงแหงนี้เริ่มจากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการคนพบ
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เที่ยง

18.00 น.

แรดีบุกในบริเวณที่แมน้ํา Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน และ เมืองหลวงแหงนี้นําชาติไปสูการ
พัฒนาแบบกาวกระโดดทั้งในดานการคา การพาณิชย การ
ธนาคาร และ การเงิ น รวมทั้ ง การผลิ ต การคมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การทองเที่ยว
นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย
ที่ ไ ด นํ า เอาหน ว ยงานของราชการมารวมกั น ไว ใ นที่
เดียวกัน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชม
ทะเลสาบ เปอรดานาปุตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทางสถาปตยกรรม ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยางมีระบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด ถึงสถานีกระเชาลอยฟา นําทานขึ้นสู
ยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด โดยการนั่งกระเชาที่เร็วที่สุดในโลก SKY
WAY ยาวที่สุดในเอเชีย 3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนปา
ดงดิบดานลาง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบายๆ ชมอัครสถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต นําทานเขาที่พัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด FIRST WORLD HOTEL.ใกล
สวนสนุกในรม และ คาสิโนระดับโลก
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 8)
หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบอนคาสิโนใหม ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
เดินเทีย่ วชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ
(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหาม
เขาคาสิโน) * บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย *

วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.
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เก็นติ้งไฮแลนด – กัวลาลัมเปอร

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
อําลาเก็นติ้งฯ นําทานลงกระเชา..เพื่อจะนําทานไปเก็บ สตรอเบอรรี่สด
ๆ จากฟารม
จากนั้นนําทานขึ้นรถโคช เดินทางตอสู กรุงกัวลาลัมเปอร แวะชม ถ้ํา
บาตู (Batu Cave) สรางขึ้นเปนวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแดพระ
ขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู มีรูปปนของพระขันธกุมารสูง
ถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนที่นาประทับใจแกผูมาเยือน….จากนั้น
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12.00 น.

18.00 น.

นําทาน เขาชม บักกุดเต ซึ่งเปนเครื่องยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใสเปน
หมู ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซื้อ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัวเมือง
หลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลังงอร เปนแหลงแรดีบุก มากที่สุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือกซื้อ
ชอคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจําหนายเองในราคากันเอง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
นําทานเดินทางสู พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace)
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปน
สถานที่ ป ระทับของสมเด็ จพระราชาธิ บดี หรือยังดีเปอรต วนอากงของ
ประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษ
หลายเส น ทาง นั ก ท อ งเที่ ย วสามารถไปแวะชมได ทุ ก วั น แต ส ามารถถ า ยภาพได แ ค บ ริ เ วณด า นหน า
พระราชวังเทานั้น จากนั้น สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดจีนเทียนโฮว เปนวัดจีนที่สวยงามที่สุดในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งตั้งอยูใน กรุงกัวลาลัมเปอร ในทุกๆ ปจะมีนักทองเที่ยวแวะ
เวียนมากันเปนจํานวนมาก ดวยสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากวัดจีนโดย
แท รวมทั้งการประดับตกแตงภายในวัด ดวยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลือง
ทองจํานวนมาก ก็ดูสวยงาม และยิ่งใหญตระการตา ไมแพวัดจีนชื่อดังอื่นๆ
จุดเดนสําคัญที่สุดซึ่งเปนจุดดึงดูดใหผูคนหลั่งไหลกันมาเยือน สถานที่แหง
นี้ อ ย า งไม ข าดสาย นั่ น คื อ องค เ จ า แม ก วนอิ ม สี ท องอร า ม สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ภายในวัดที่ยึดเหนี่ยวใหผูคนเคารพและศรัทธานั่นเอง
นําทาน ชอปปง หาง KLCC บริเวณ ตึกแฝด TWIN TOWER หางดังของกรุงกัวลาลัมเปอร เชิญทาน
สัมผัสบรรยากาศ การชอปปงของคนทองถิ่น
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 11)
นําทานเขาสู ที่พัก Ancasa / Sky Express Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่หาของการเดินทาง
07.00 น.
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กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 12 )
นํ า ท า นชมทั ศ นี ย ภาพของ เมื อ งหลวง หอคอย KL.TOWER
จากนั้นผานชม ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก ถายรูปคูกับตึกแฝด
อาคารเปโตรนาส เปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ดวยความสูง
451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสรางภายนอกอาคารประกอบดวย
กระจกและเหล็ก เปนอาคารหอคอย 2 อาคาร เชื่อมโดยสะพานลอย
ฟา (skybridge) อาคารแฝดใชบริษัทรับเหมากอสรางจาก 2 ประเทศ

CM3 : กัวลาลัมเปอร มะละกา เลโกแลนด ยะโฮร เก็นติ้ง 5 วัน 4 คืน (OD)

เที่ยง
16.00 น.
17.10 น.
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คือญี่ปุน และเกาหลี โดยมีนัยยะเปนการแขงขันกันเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา
สะพานลอยฟ า นี้ เ คยใช เ ป น ที่ ถ า ยทํ า ภาพยนตร ฮ อลี วู ด มาแล ว
บริเวณฐานของอาคารมีหางทันสมัยหลายหาง
จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนที่ตั้งของเสาธงที่สูง
ที่สุดในโลก ซึ่งเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ที่ไดรับการชักขึ้นสู
ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อไดรับ
เอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ เปนอาคาร
สุลตานอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไปแลว อาคารแหงนี้เปนสถาปตยกรรม
แบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอ
นาฬิกาที่ตั้งตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)เมนู บักกุดเต
เดินทางสู สนามบินนานาชาติ K L I A. แหงใหมที่ทันสมัยของภูมิภาค
เดินทางสูกรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)โดยสายการบิน มาลินโด แอร เที่ยวบินที่ OD522
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจทุกทาน…

 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือน ไมตองทําวีซา

CM 3

กัวลา มะละกา ยะโฮร เก็นติ้ง !! 5 วัน 4 คืน

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 1 ผูใหญ
หองคู

กันยายน-ธันวาคม2559

17,900

17,900

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม
16,900

เด็กต่ํากวา 5 ป
พักกับ 2 ผูใหญ
ไมมีเตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิ่ม

15,900

5,000

สําหรับทานที่เดินทาง จํานวน 3 ทาน มีเตียงเสริมบริการให ยกเวน บนเก็นติ้ง ไฮแลนด

CM3 : กัวลาลัมเปอร มะละกา เลโกแลนด ยะโฮร เก็นติ้ง 5 วัน 4 คืน (OD)
Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่
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21 พฤษภาคม 2559

หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
- คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย
- คาโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ 4 คืน
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ
- คาบริการรถนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศกนําเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
- บริการน้ําดื่มทุกวัน
อัตรานี้ไมรวม
คาหนังสือเดินทาง
คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ
คาทําวีซาคนตางดาว
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 % ฯ (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- คาทิปไกดทองถิน
่ และคนขับรถ 40 ริงกิตตอทานตลอดทริป
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 10,000 บาท

(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)

2. แฟกซสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ ที่เบอร 02-4337178-9
3. คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทาง 20 วัน
4. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ
ถือศีล มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
การยกเลิก
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - หักคาใชจายบางสวน
2 สําหรับกรุป
 ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มก
ี ารการันตีคามัดจําที่พักไมวาโดยตรง
หรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
5 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
หมายเหตุ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย
จนไมอาจแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ
่ นไข ที่บริษท
ั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
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