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 คาเมร่อน ไฮแลนด์ | มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ู| ถ า้บาต ู(Batu Cave) | ชมยอดเขาเก็นติง้ | ตกึ
แฝดปิโตรนสั | อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัที่ Mitsui Outlet 

 
 

 
 
 
  

MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน  

เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 2562  

เร่ิมต้นเพยีง 8,999.- 
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วนัที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)(MH785:11.05-14.15)-
คาเมร่อนไฮแลนด์–น า้ตกอีสกันดา 

09.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมิู ผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย เมืองกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH785 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลมัเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว 
(เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 

 เดินทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึง่เป็นสถานท่ีตากอากาศ พกัผอ่นท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุแหง่หนึ่งของประเทศมาเลเซีย 
ดินแดนท่ีอยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 4,500 ฟุต ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลบัซบัซ้อนตลอด
สองข้างทาง เพลดิเพลนิกบัความงดงามซึง่ประกอบด้วย สิง่ก่อสร้างและประวติัต่างๆ มากมาย ชมความงาม
ของไร่ชาคาเมร่อน ท่ีปลกูทัว่ทัง่ขนุเขา พร้อมกบัทศันียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติ
ตา่งๆและถ่ายรูปธรรมชาติอนัสวยงาม น าทา่นแวะถ่ายรูปคูก่บัน า้ตกอีสกนัดา ซึ่งเป็นน า้ตกท่ีมีความสวยงาม
แบบธรรมชาติอยา่งมาก ตัง้อยูร่ะหวา่งเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยช่ือเต็มน า้ตกอีสกันดาก็คือ Lata 

Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน า้ตกธรรมชาติท่ีมีความชุมช่ืนและมีน า้ไหล
ตลอดทัง้ปี 

 
ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  

ที่พัก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 

วนัที ่2 
คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติง้ – ห้าง First World 
Plaza 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสมัผัสบรรยากาศอันสดช่ืนแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า น าท่านชม สวนสตรอเบอร่ี ท่ีมี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าทา่นไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่าน
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ได้อิสระถ่ายรูปตามอธัยาศยั  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานท่ีพักตากอากาศอันเลื่องช่ือ 
เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า น าท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สูย่อดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด์ 
นครท่ีไม่เคยหลบัใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นัง่กระเช้าข้ามภูเขาท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนัน้น าท่านชมเฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF 
ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหม่ลา่สดุเพิ่งเปิดปี 2017 
ห้างสรรพสนิค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีทนัสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบ
รนด์เนมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหาร
ไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนัง่รถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกับ 
SNOW WORLD โลกแหง่หิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มท่ีกับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศยั(ไม่รวมค่าเคร่ือง
เลน่) หรือให้ทา่นสนกุกบัคาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิดตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเลน่ท่ีถกูกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน 
ไฮโล แบลค็แจ๊ค หรือทา่นจะเลอืกซือ้ชมโชว์ระดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน **สุภาพบุรุษ
ควรสวมเสือ้คอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี ห้ามเข้า
คาสิโน**) 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 
ได้เวลาอนัสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก Awana Hotel  Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ 
เทียบเท่า 
**ในกรณีที่ ไม่สามารถเข้าพักโรงแรม ที่ เกนติง้ได้ จะเปล่ียนเป็นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร์ 
Arenaa Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า** 
 

วนัที ่3 
ถ า้บาตู–ตึกแฝดปิโตรนัส–เมืองใหม่ปุตตราจายา–มัสยิดปุตรา–ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–

กัวลาลัมเปอร์ (สนามบนิมาเลเซีย) (MH796:22.00-23.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

น าทา่นเดินทางสู ่ถ า้บาตู เป็นสญัลกัษณ์ของรัฐสลงังอร์และได้รับความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียว เป็นวดัและ
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดอีูกด้วย ในแตล่ะปี ผู้ มีใจศรัทธาและนกัทอ่งเท่ียวหลายพนัคนเดินทาง
มาที่น่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ระหวา่งเทศกาลประจ าปีไทปซูมั  
ถ า้หินปนูแหง่นีต้ัง้อยูท่างด้านเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประกอบด้วยสามถ า้หลกั ซึง่ใช้เป็นวดัและศาลฮินด ู
สิ่งท่ีน่าสนใจท่ีสดุของถ า้บาตูก็คือ รูปปัน้เทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ใกล้กับปากถ า้ นอกจากนี ้
หากคณุเดินขึน้บนัได 272 ขัน้ คณุจะสามารถมองเห็นทศันียภาพและเส้นขอบฟ้าท่ีสวยงามของเมืองได้อย่าง
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ชัดเจน รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ท่ีน่ียังเป็นจุดปีนหน้าผาท่ีได้รับความนิยมในหมู่
นกัทอ่งเท่ียวท่ีช่ืนชอบการผจญภยั นอกจากนี ้ยงัมีถ า้รามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนา
ฮินดใูห้เท่ียวชม 
น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าใน
กวัลาลมัเปอร์ และยงัเป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ีสงูถึง 452 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร   

บ่าย 
 

น าทา่นเดินทางสูเ่มือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแหง่อนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็น
เมืองท่ีให้ความส าคญั กบัสิง่แวดล้อม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยงัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแหง่ใหม่ของมาเลเซีย 
น าท่านชมจัตุรัสปุตรา น าท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ 
ตัง้อยูริ่มทะเลสาบปตุรา 
หลงัจากนัน้ให้ทา่นอิสระช็อปปิง้ท่ี ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลทระดบัพรีเมียม ทีมี
สนิคา่ลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสนิค้าแหง่ใหม่ของมาเลเซีย ซึง่อยูใ่กล้กบัอาคารผู้ โดยสารของสนามบิน
นานาชาติกัวลาลมัเปอร์ ประกอบด้วยร้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ดงันับร้อยร้าน ตัง้แต่แบรนด์เคร่ืองส าอาง 
กีฬา ไปจนถึงสนิค้าแฟชัน่ บนพืน้ท่ีหลายหม่ืนตารางเมตรกบัความต่ืนตาตื่นใจที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเม่ือกลาง
ปีท่ีผา่นมา 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 

22.00 น. น าทา่นเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH796 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัด์ิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆท่ีไม่สามารถ
คาดการณ์ล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯจะคาํนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภยัของผูร่้วมเดินทางเป็นสาํคญั*** 
***หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมี

การปรับเปล่ียนไฟลท์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ ** 
 

หมายเหตุ 
สาํหรับผูเ้ดินทางท่ีอายไุม่ถึง 18 ปี และไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยนิยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดา
แนบมาดว้ย 

อัตราค่าบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

พักกบัผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 

(ไม่เสริมเตยีง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 

ท่านละ 

วนัที่  02-04 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 10-12 ส.ค. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,500.- 

วนัที่ 16-18 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 23-25 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัท่ี  30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 06-08 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 13-15 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่ 20-22 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบนิ*** 
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**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานาํพาสปอร์ตติดตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน หรือ 180 วนั ข้ึนไป

ก่อนการเดินทาง และตอ้งมีหนา้กระดาษอยา่งตํ่า 6 หนา้ 
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจาํนวนค่าทวัร์  พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย

ภายใน 2-3 วนัหลงัจากทาํการจองแลว้ 
                                     ช ำระเงินโดยโอนเงินเข้ำบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยำ  บรรเจิดศิริ 

    ธนำคำรกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั  

                       ธนำคำรไทยพำณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                   ธนำคำร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สำขำสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                               ธนำคำรกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สำขำเดอะพำซิโอ(ลำดกระบงั) 

                                      ธนำคำรทหำรไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สำขำเดอะพำซิโอลำดกระบงั 
   - หลงัจำกท ำกำรโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้ำหนังสือเดินทำง(พำสปอรต์)พร้อมระบุหมำยเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทำงมำท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 
2. การชาํระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนัท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ให้เรียบร้อยก่อนกาํหนด

เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งสาํรองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
 

กรณยีกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ เต็มจาํนวนค่าทวัร์ 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. สาํหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจาํทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํให้คณะเดินทางไม่ครบตามจาํนวนท่ีบริษทัฯ

กาํหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษทัตอ้งนาํไปชาํระ
ค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะทาํการเล่ือนการเดินทางข องท่าน
ไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ในกรณีท่ีไม่สามารถเดินทาง
ได ้

7. กรณีท่านไดช้าํระค่าทวัร์หรือมดัจาํมาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจาํให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าใชจ่้ายบางส่วน
ท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้าํระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
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8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษทัของ
สงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะตอ้ง
ดาํเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการชาํระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระทาํท่ีเคาน์เตอร์สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านั้น  

2.  ค่าท่ีพกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
4.  เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่านํ้ าหนกัสัมภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์

และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย ์25 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสาย
การบินท่ีมีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ้ือประกนัการเดินทางสาํหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพ่ิมเติมกบัทางบริษทัได ้** 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบ้ียประกนัเร่ิมตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายมุากกว่า 16 หรือนอ้ยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 3 ลา้นบาท] 
**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาต่อเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอุบติัเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าทาํหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
2. ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
3.  ค่าภาษีนํ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
5. ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

 


