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 คาเมรอ่น ไฮแลนด ์| มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ู| ถ า้บาต ู(Batu Cave) | ชมยอดเขา
เก็นติง้ | ตกึแฝดปิโตรนสั | อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัที่ Mitsui Outlet 

 
 

 

 

MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน  

เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2562  

เริ่มต้นเพยีง  6,999.- 
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วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร(์สนามบินมาเลเซีย)(MH785:11.05-14.15)-
คาเมร่อนไฮแลนด–์น ้าตกอีสกันดา 

09.00 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MH785 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากรแลว้ (เวลา
ที่ประเทศมาเลเซียเรว็กว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร 

 เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด  ์ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึน้ชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 
ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติบนเขาอันสลบัซบัซอ้นตลอด
สองขา้งทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบดว้ย สิ่งก่อสรา้งและประวติัต่างๆ มากมาย ชมความงาม
ของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พรอ้มกับทัศนียภาพอันสวยงาม ใหทุ้กท่านไดอิ้สระเลือกชิมชารสชาติ
ต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอนัสวยงาม น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน า้ตกอีสกนัดา ซึ่งเป็นน า้ตกที่มีความสวยงาม
แบบธรรมชาติอย่างมาก ตัง้อยู่ระหว่างเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชื่อเต็มน า้ตกอีสกนัดาก็คือ Lata 

Iskandar Waterfall อยู่ในรฐัเปรคั ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน า้ตกธรรมชาติที่มีความชมุชื่นและมีน า้ไหลตลอด
ทัง้ปี 

เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภมูิ)-กวัลาลมัเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15)-คาเมรอ่น ไฮแลนด–์น า้ตกอีสกนัดา 
วนัที่ 2. คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza 
วันที่ 3. ถ า้บาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–กัวลาลัมเปอร(์สนามบิน

มาเลเซีย) (MH796: 22.00-23.10) กรุงเทพฯ-(สนามบินสวุรรณภมูิ) 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ทีพั่ก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วันที ่2 
คาเมร่อน ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – ห้าง First World 
Plaza 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสมัผสับรรยากาศอนัสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ น าท่านชม สวนสตรอเบอรี่ ที่มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender Cameron Garden) ใหท้่านไดอิ้สระ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานที่พกัตากอากาศอนัเลื่องชื่อ เดินทาง
ถึงสถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านนั่งกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์นครที่ไม่
เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที นั่ งกระเชา้ข้ามภูเขาที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นน าท่านชมเฟิสรท์เวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF 
ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงที่  FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดปี 2017 
หา้งสรรพสินคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปดว้ยสินคา้แบ
รนดเ์นมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงรา้นอาหารไทย 
อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกบั SNOW 
WORLD โลกแห่งหิมะ ใหเ้ด็กๆไดส้นกุสนานเต็มที่กบั บา้นผีสิง อิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมค่าเครื่องเลน่) หรือให้
ท่านสนุกกบัคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็ค
แจ๊ค หรือท่านจะเลือกซือ้ชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านทีจ่ะเข้าคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้
คอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**) 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ว** 
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ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 
ทีพ่ัก น าคณะเข้าสู่ทีพั่ก First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

***First World Hotel ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพ่ิมท่านละ 1,500 บาท 
เฉพาะที ่First World Hotel เท่าน้ัน*** 

 

วันที ่3 
ถ ้าบาตู–ตึกแฝดปิโตรนัส–เมืองใหม่ปุตตราจายา–มัสยิดปุตรา–ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–
กัวลาลัมเปอร ์(สนามบินมาเลเซีย) (MH796:22.00-23.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าบาตู เป็นสญัลกัษณ์ของรฐัสลงังอรแ์ละไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นวัดและ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดว้ย ในแต่ละปี ผูม้ีใจศรทัธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทาง
มาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจ าปีไทปซูมั  
ถ า้หินปนูแห่งนีต้ัง้อยู่ทางด้านเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร ์ประกอบดว้ยสามถ า้หลกั ซึ่งใชเ้ป็นวัดและศาลฮินด ู
สิ่งที่น่าสนใจที่สดุของถ า้บาตกู็คือ รูปป้ันเทพของศาสนาฮินดขูนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใกลก้บัปากถ า้ นอกจากนี ้หาก
คณุเดินขึน้บนัได 272 ขัน้ คณุจะสามารถมองเห็นทศันียภาพและเสน้ขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองไดอ้ย่างชดัเจน 
รอบๆ วดั คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยงัเป็นจุดปีนหนา้ผาที่ไดร้บัความนิยมในหมู่นกัท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบการผจญภยั นอกจากนี ้ยงัมีถ า้รามายณะซึ่งดา้นในมีภาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮินดใูหเ้ที่ยวชม 
น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD) ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องตึกระฟ้าในกวัลาลมัเปอร ์
และยงัเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในโลก ที่สงูถึง 452 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดจุเมืองเนรมิตเป็น
เมืองที่ใหค้วามส าคัญ กับสิ่งแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยงัเป็นที่ตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย 
น าท่านชมจตัรุสัปตุรา น าท่านชมมสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ูมสัยิดแห่งเมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่
รมิทะเลสาบปตุรา 
หลงัจากนัน้ใหท้่านอิสระช็อปป้ิงที่ ห้างสินค้าแบรนดด์ัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาทเ์ลทระดับพรีเมียม ทีมี
สินค่าลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกลก้บัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบิน
นานาชาติกวัลาลมัเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจ าหน่ายสินคา้แบรนดด์งันบัรอ้ยรา้น ตัง้แต่แบรนดเ์ครื่องส าอาง กีฬา 
ไปจนถึงสินคา้แฟชั่น บนพืน้ที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความต่ืนตาต่ืนใจที่เพิ่งเปิดใหบ้ริการไปเมื่อกลางปีที่
ผ่านมา 
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**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ว** 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์เที่ยวบินที่ MH796 ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

อัตราค่าบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
พักกบัผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายไุม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัที่ 12-14  ต.ค. 62 9,900.- 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 

วนัที่ 25-27  ต.ค. 62 6,999.- 6,999.- 6,999.- 6,999.- 4,500.- 

วนัที่ 01-03  พ.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 15-17 พ.ย. 62 7,999.- 7,999.- 7,999.- 7,999.- 4,500.- 

วนัที่ 22-24 พ.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 4,500.- 

วนัที่ 31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 63 10,999.- 10,999.- 10,999.- 10,999.- 4,500.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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ราคาทัวรข์้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศนท้์องถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวรท์ีดู่แลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณล่์วงหนา้ โดยทางบรษิัทฯจะค านึงถึงผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั*** 
 
***หากท่านที่ตอ้งออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทวัร,์ รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจา้หนา้ที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรบัผูเ้ดินทางที่อายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมใหบ้ตุรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาดว้ย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอรต์ติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอรต์ตอ้งมีอายุไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอย่างต ่า 6 หนา้ 
 

เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงนิเต็มจ านวนค่าทวัร ์พรอ้มกบัเตรียมเอกสาร

ส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ เต็มจ านวนค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
4. ส าหรบัผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให ้เมื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 
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6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทวัรห์รือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัรห์รือมดัจ าให ้แต่ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกั
ค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบรกิารในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ้่ายจรงิที่เกิดขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพ เกรดตอ้งกระท าที่เคานเ์ตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ที่บรษิัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรมั / แอรเ์อเซียเอกซ ์20 กิโลกรมั / การบินไทย 30 กิโลกรมั 

/ เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรมั / เจ็ตสตารแ์อรเ์วย ์25 กิโลกรมั] ค่าประกนัวินาศภยั
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม  ์
** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ่มเติมกบัทางบรษิัทได ้** 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัิเหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

7.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือท่ีระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯไดอ้อกตั๋วเครื่องบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน 


