
     

 
 
 
 

 
 

Malaysia ครบสตูร คาเมรอ่นไฮแลนด ์เกนติง้ 
กวัลาลมัเปอร ์
3 วนั 2 คนื  

โดยสายการมาเลเซยี แอรไ์ลน ์

(MH) 

 

 
 
    

 

• น าทา่นสูค่าเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนทีอ่ากาศเย็นตลอดปี 

• ชมมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู ต ัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา 
• ชมถ า้บาต ู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานทีศ่กัด ิส์ธื ิข์องศาสนาฮนิด ู
• ชมยอดเขาเก็นติง้สถานทีพ่กัตากอากาศอนัเลือ่งชือ่ 
• ชมตกึแฝดปิโตรนสัเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก 
• KL Tower หอคอยกวัลาลมัเปอรจ์ดุชมววิสาธารณะทีส่งูทีส่ดุในประเทศ   
• อสิระชป้ป้ิงสนิคา้แบรนดด์งั ทีล่ดราคาสงูสดุ Mitsui Outlet 

 

          ก าหนดการเดนิทาง                                                                              
 

วนัที ่25-27 มกราคม 2562                                           8,888.-                                                                                
วนัที ่15-17, 22-24 กมุภาพนัธ ์2562                                                                                         8,888.- 

เร ิม่เพยีง 8,888.- 
รายการทวัร ์+ ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

วนัที ่01-03, 08-10, 15-17, 22-24, 29-31  มนีาคม 2562                  8,888.-                                                                      
วนัที ่05-07, 19-21, 26-28 เมษายน 2562                         8,888.- 
วนัที ่12-14 เมษายน 2562                                                                                           11,888.- 

วนัที ่03-05, 10-12, 17-19, 25-27 พฤษภาคม 2562                   8,888.-                                                                      
วนัที ่18-20 พฤษภาคม 2562                                                                                10,888.- 

วนัที ่07-09, 14-16,  21-23, 28-30 มถินุายน 2562                   8,888.- 

 

 

เสน้ทางการเดนิทาง 

กรงุเทพ เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่  

1. 
กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์ - คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– น า้ตกอสีกนัดา - 
Nova Hotel Cameron Highlands 

✈ O O 

Nova Hotel 

Cameron Highlands 
ระดบั 3 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

2. 
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – 

หา้ง First World Plaza - Awana Hotel  Genting Hightland 
O O X 

Awana Hotel  
Genting Hightland 

ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

3. 
ถ า้บาตู - ตกึแฝดปิโตรนสั – KL Tower หอคอยกวัลาลมัเปอร–์ เมอืง
ใหมปุ่ตตราจายา – มสัยดิปุตรา - ช็อปป้ิง Mitsui Outlet - กรุงเทพ 

O O ✈  

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

 

วนัที ่1:  กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- น า้ตกอสีกนัดา 

09.00 น. 
 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เชค็อนิกรุ๊ป

ของสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวย

ความสะดวก 

11.05 น. 
 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกวัลาลัมเปอร ์โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH785 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

 

14.15 น. 
 

เดนิทางถงึสนามบนิ กวัลาลมัเปอร ์น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ (เวลาที่
ประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

เดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศ พักผอ่นทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
ประเทศมาเลเซยี ดนิแดนทีอ่ยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม
ธรรมชาตบินเขาอนัสลับซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิกบัความงดงามซึง่ประกอบดว้ย 
สิง่กอ่สรา้งและประวตัติา่งๆ มากมาย ชมความงามของไรช่าคาเมรอ่น ทีป่ลกูทั่วทั่งขนุเขา พรอ้ม
กบัทศันยีภาพอนัสวยงาม ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลอืกชมิชารสชาตติา่งๆและถา่ยรปูธรรมชาตอินั
สวยงาม น าทา่นแวะถา่ยรปูคูก่บัน ้าตกอสีกนัดา ซึง่เป็นน ้าตกทีม่คีวามสวยงามแบบธรรมชาติ
อยา่งมาก ตัง้อยูร่ะหวา่งเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชือ่เต็มน ้าตกอสีกนัดากค็อื Lata 
Iskandar Waterfall อยูใ่นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นน ้าตกธรรมชาตทิีม่คีวามชมุชืน่
และมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่       รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 
 

     Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2:  
คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นต ิง้ – หา้ง First 

World Plaza 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 
น าทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชืน่แสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ น าทา่นชม สวนสตรอ
เบอรี ่ทีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender 
Cameron Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศัย  

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขาเก็นติง้ (City 
of Entertainment) สถานทีพ่ักตากอากาศอนั
เลือ่งชือ่ เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น า
ทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY 
สูย่อดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์นครทีไ่มเ่คย
หลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลา
ประมาณ 10 นาท ีน่ังกระเชา้ขา้มภเูขาทีท่ีม่ ี
ความอดุมสมบรูณ์ของป่าอยูอ่ยา่งมาก จากนัน้
น าทา่นชมเฟิสรท์เวลิด์พลาซา่ ใหท้า่นได ้
เพลดิเพลนิกบั CITY OF ENTERTAINMENT 
เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่FIRST WORLD 
PLAZA และใหมล่า่สดุเพิง่เปิดปี 2017 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีท่นัสมยัและใหญโ่ตบนยอดเขา ทีเ่ต็มไป
ดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกมากมาย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาติ
มากมาย รวมถงึรา้นอาหารไทย อาหารจนี อาหารญีปุ่่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกน่ังรถรางชม
โดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกบั SNOW WORLD โลกแหง่หมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มที่
กบั บา้นผสีงิ อสิระตามอธัยาศัย(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่) หรอืใหท้า่นสนุกกบัคาสโินเสีย่งโชคซึง่
เปิดตลอด 24 ช.ม. ทีม่เีครือ่งเลน่ทีถ่กูกฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืทา่น
จะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตามอธัยาศัย (กรณีทา่นทีจ่ะเขา้คาสโิน ** สภุาพบรุษุควรสวม
เสือ้คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพและเด็กอายตุ า่กวา่ 21ปี หา้มเขา้
คาสโิน** 

 
 

ค า่ **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

 

      น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก Awana Hotel  Genting Hightland ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 
**ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้พกัโรงแรม ทีเ่กนติง้ได ้จะเปลีย่นเป็นพกัโรงแรม ใน
กวัลาลมัเปอร ์
 Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่** 

 

วนัที ่3:  
ถ า้บาต ู– ตกึแฝดปิโตรนสั -KL Tower หอคอยกวัลาลมัเปอร ์- เมอืงใหมป่ตุต
ราจายา – มสัยดิปตุรา- ช็อปป้ิงที ่Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสู ่ถ า้บาต ูเป็นสญัลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมู่
นักทอ่งเทีย่ว เป็นวดัและสถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในศาสนาฮนิดอูกีดว้ย ในแตล่ะปี ผูม้ใีจ
ศรัทธาและนักทอ่งเทีย่วหลายพันคนเดนิทางมาทีน่ี ่โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ระหวา่งเทศกาล
ประจ าปีไทปซูมั  
ถ ้าหนิปนูแหง่นีต้ัง้อยูท่างดา้นเหนอืของกรงุกวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยสามถ ้าหลัก ซึง่ใชเ้ป็น

วัดและศาลฮนิด ูสิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตกู็คอื รปูปัน้เทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ี่

ตัง้อยูใ่กลก้บัปากถ ้า นอกจากนี ้หากคณุเดนิขึน้บนัได 272 ขัน้ คณุจะสามารถมองเห็น

ทัศนยีภาพและเสน้ขอบฟ้าทีส่วยงามของเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆ วดั คณุจะเห็นลงิวิง่เลน่

กนัอยา่งอสิระ ทีน่ีย่งัเป็นจดุปีนหนา้ผาทีไ่ดรั้บความนยิมในหมูนั่กทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการผจญ

ภยั นอกจากนี ้ยงัมถี ้ารามายณะซึง่ดา้นในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดใูหเ้ทีย่วชม 

 
น าทา่นถา่ยรปูกบั ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึน้ 28 USD) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของตกึ
ระฟ้าในกวัลาลัมเปอร ์และยงัเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีส่งูถงึ 452 เมตร 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่KL Tower (ไมร่วมคา่ขึน้ 13 USD) หอคอยกวัลาลัมเปอรจ์ดุชมววิ
สาธารณะทีส่งูทีส่ดุในประเทศ ตัง้ตระหงา่นอยูเ่หนอืเนนิเขาบกูตินานาส ทีค่วามสงู 421 เมตร 
และ สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 94 เมตร หอคอยมลีกัษณะทางสถาปัตยกรรมอสิลามมรดกของ
ประเทศ ตกแตง่ดว้ยตัวอกัษรอารบกิ กระเบือ้งอสิลาม ลายดอกไมแ้ละภาพนามธรรมตามแบบ
ศาสนาอสิลาม ทาสตีา่งๆ ทีใ่หค้วามรูส้กึสงบ นอกเหนอืจากทศันยีภาพของเมอืงทีเ่ห็นได ้
โดยรอบแลว้ หอคอยกวัลาลัมเปอรย์งัเปรยีบเสมอืนแหลง่พักผอ่นหยอ่นใจชาวกรงุทีรั่ก
ธรรมชาตอิกีดว้ย 

 
 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา(Putrajaya City) เมอืงแหง่อนาคตทีม่คีวามงดงาม
ประดจุเมอืงเนรมติเป็นเมอืงทีใ่หค้วามส าคัญ กบัสิง่แวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่
สมยัใหม ่และยงัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ีชมความงาม
ของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแหง่ใหมข่องมาเลเซยี น าทา่นชมจัตรัุสปตุรา น าทา่นชม
มสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ูมสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ
ปตุรา 

 หลังจากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ็ปป้ิงที ่หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอาท์
เลทระดับพรเีมยีม ทมีสีนิคา่ลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสนิคา้แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ซึง่
อยูใ่กลก้บัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบนินานาชาตกิวัลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจ าหน่าย
สนิคา้แบรนดด์ังนับรอ้ยรา้น ตัง้แตแ่บรนดเ์ครือ่งส าอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชัน่ บนพืน้ที่
หลายหมืน่ตารางเมตรกบัความตืน่ตาตืน่ใจทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิารไปเมือ่กลางปีทีผ่า่นมา 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

19.00 น. 
 

 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิ KLIA 

22.00 น.  
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่

MH796 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 

 

***โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ  

และเหตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน ์

และความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 

โปรแกรม : Malaysia ครบสตูร 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบมิาเลเซยี แอรไ์ลน ์(GO1G1-KULMH02)  
 

 อตัราคา่บรกิาร                                                                                      

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดีย่วเพิม่ 
ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 

25-27 มกราคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

15-17 กมุภาพันธ ์2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

22–24 กมุภาพันธ ์2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

01-03 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 



 
 

 
 
 
 

 
 

 

08-10 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

15-17 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

22-24 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

29-31 มนีาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

05-07 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

12-14 เมษายน 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 4,500.- 6,488.- 

19-21 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

26-28 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 4,500.- 5,488.- 

25-27 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

07-09 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

14-16 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

21-23 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

28-30 มถินุายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,488.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลบั) ทา่นละ 5,000 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่น

การเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้  

หมายเหต ุ: ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีอ่ายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศจาก

บดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 

1. คา่ต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน 

และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)  

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ  

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ 

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ (3 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ  



 
 

 
 
 
 

 
 

 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีส่ามารถโหลดไดท้า่นละ 1 ใบ (น ้าหนัก 30 กโิลกรัม)  

8. คา่ประกันอบัุตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบัุตเิหตวุงเงนิทา่นละ 

200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู 

เพิม่เตมิกับทางบรษัิทได ้**  

 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 - เบีย้ประกันเริม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ3 ลา้นบาท] 
 ความครอบคลมุผูเ้อาประกันทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี   
   [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบัุตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

9. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมัคคเุทศก)์ 

10. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 

 

 

   อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            ค่าน ้าหนักเกนิจากทาง

สายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมี

คา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ราคาทัวรข์า้งตน้ยังไมร่วมคา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 

4. คา่ธรรมเนยีมน ้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

 

 

   เง ือ่นไขการจอง  

 

1. กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจ า 5,000 บาท พรอ้มกับเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน 

หลังจากท าการจองแลว้  

2. การช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืทางบรษัิทฯ จะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วัน ทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นก าหนด เนื่องจากทาง

บรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่กและต๋ัวเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด  

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29  วัน   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 5,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯ

ก าหนดไว ้(15ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกัน บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่

เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะ

ตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรม 

เนยีมในการมัดจ าตั๋ว  ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้



 
 

 
 
 
 

 
 

 

7. กรณีทา่นไดช้ าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รอืมัดจ าให ้ แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิ

เป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ าระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืงนอก เชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์น

การหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กับทา่นเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่มว่่าเหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ์

ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 


