
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT  
1. น ำทำ่นสูค่ำเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนทีอ่ำกำศเย็น

ตลอดปี 

2. ชมมสัยดิปตุรำ มสัยดิสชีมพ ูตัง้อยูร่มิทะเลสำบปุ
ตรำ 

3. ชมถ ้ำบำต ู(Batu Cave) เป็นศำสนสถำนที่
ศักดิส์ทิธิข์องศำสนำฮนิด ู

4. ชมยอดเขำเก็นติง้สถำนทีพ่กัตำกอำกำศอนัเลือ่ง
ชือ่ 

5. ชมตกึแฝดปิโตรนัสเป็นอำคำรแฝดทีส่งูทีส่ดุใน
โลก6.อสิระชป้ป้ิงสนิคำ้แบรนดด์ัง ทีล่ดรำคำสงูสดุ 
Mitsui Outlet 

 

วันที ่1 :  กรงุเทพฯ – กวัลำลัมเปอร ์- คำเมรอ่น ไฮ
แลนด ์– น ้ำตกอสีกนัดำ 

วันที ่2 :  คำเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวน
ลำเวนเดอร ์– เก็นติง้ – หำ้ง First World 
Plaza  

วันที ่3 :  ถ ้ำบำต ู- ตกึแฝดปิโตรนัส – เมอืงใหมป่ตุตรำ
จำยำ – มสัยดิปตุรำ - ชอ็ปป้ิง Mitsui Outlet 

– กรงุเทพฯ 

 

BHT9190434 ทวัรม์าเลเซยี MALAYSIA 
CHILL OUT เทีย่วครบ คุม้สดุ 3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์[MH] 

เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิม่ตน้เพยีง 8,888.- 



 

  

 

 ก าหนดการเดนิทาง 
 

วนัที ่19-21, 26-28 เมษายน 2562 8,888.- 

วนัที ่3-5 พฤษภาคม 2562 9,900.- 

วนัที ่10-12, 17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 

วนัที ่18-20 พฤษภาคม 2562 11,900.- 

วนัที ่14-16,  21-23, 28-30 มถินุายน 2562     9,900.- 

วนัที ่12-14, 19-21 กรกฎาคม 2562     9,900.- 

วนัที ่2-4, 16-18, 23-25 สงิหาคม, 30 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2562     9,900.- 

วนัที ่10-12 สงิหาคม 2562     10,900.- 

วนัที ่6-8, 13-15, 20-22 กนัยายน 2562     9,900.- 

วนัที ่4-6, 18-20, 25-27 ตลุาคม 2562     9,900.- 

วนัที ่12-14 ตลุาคม 2562     10,900.- 

วนัที ่1-3,15-17,22-24 พฤศจกิายน,29 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2562     9,900.- 

วนัที ่30 ธนัวาคม 2562–1 มกราคม 2563,31 ธนัวาคม 2562–2 มกราคม 2563 11,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

หัวหนำ้ทัวรท์ีด่แูลคณะจำกเมอืงไทยตำมแตท่ำ่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที ่1 กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- น า้ตกอสีกนัดา 

09.00 น. คณะมำพรอ้มกันที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสำรขำออกชัน้ 4 ประตู 3 เคำน์เตอร์ M เช็คอนิ

กรุ๊ปของสำยกำรบนิ มำเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจำ้หนำ้ที่ใหก้ำรตอ้นรับ และ

อ ำนวยควำมสะดวก 

11.05 น. น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์เมอืงกัวลำลัมเปอร ์โดยสายการบนิ 

มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่MH785 ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทำงถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร  ์น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศลุกำกรแลว้ (เวลำทีป่ระเทศมำเลเซยีเร็วกวำ่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   

 

เดนิทำงสู่ คาเมรอน ไฮแลนด  ์ซึง่เป็นสถำนทีต่ำกอำกำศ พักผ่อนที่ข ึน้ชือ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ

ประเทศมำเลเซยี ดนิแดนทีอ่ยูส่งูกวำ่ระดับน ้ำทะเล 4,500 ฟตุ ระหวำ่งทำงทำ่นจะไดช้มธรรมชำติ

บนเขำอันสลับซับซอ้นตลอดสองขำ้งทำง เพลดิเพลนิกับควำมงดงำมซึง่ประกอบดว้ย สิง่กอ่สรำ้ง

และประวัติต่ำงๆ มำกมำย ชมควำมงำมของไร่ชำคำเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขำ พรอ้มกับ

ทศันยีภำพอันสวยงำม ใหทุ้กทำ่นไดอ้สิระเลอืกชมิชำรสชำตติำ่งๆและถำ่ยรูปธรรมชำตอิันสวยงำม 

น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปคู่กับน ้ำตกอีสกันดำ ซึง่เป็นน ้ำตกที่มีควำมสวยงำมแบบธรรมชำตอิย่ำงมำก 

ตัง้อยู่ระหว่ำงเสน้ทำงลงจำกคำเมรอนไฮแลนด ์โดยชือ่เต็มน ้ำตกอสีกันดำก็คอื Lata Iskandar 

Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมำเลเซยี โดยเป็นน ้ำตกธรรมชำตทิีม่คีวำมชุมชืน่และมนี ้ำไหล

ตลอดทัง้ปี 

ค ำ่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร 



 

  

เขำ้พัก 

 

Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่ 

 

 

 

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

First World Plaza 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นสมัผัสบรรยำกำศอันสดชืน่แสนเย็นสบำย บนยอดเขำในยำมเชำ้ น ำทำ่นชม สวนสตรอเบอรี ่

ที่มีอำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี จำกนั้นน ำท่ำนไปชม สวนลำเวนเดอร์ (Lavender Cameron 

Garden) ใหท้ำ่นไดอ้สิระถำ่ยรูปตำมอธัยำศัย 

 รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร 

กลำงวนั 

 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูย่อดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถำนทีพั่กตำกอำกำศอัน

เลือ่งชือ่ เดนิทำงถงึสถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำ น ำท่ำนน่ังกระเชำ้ลอยฟ้ำจำกสถำนท ีSKY WAY สูย่อด

เขำ เก็นติง้ ไฮแลนด ์นครทีไ่ม่เคยหลับใหล มอีำกำศหนำวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลำประมำณ 10 

นำที น่ังกระเชำ้ขำ้มภูเขำที่ที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ของป่ำอยู่อย่ำงมำก จำกนั้นน ำท่ำนชมเฟิสร์

ทเวลิด์พลำซำ่ ใหท้ำ่นไดเ้พลดิเพลนิกบั CITY OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกับกำรชอ้ปป้ิง

ที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่ำสุดเพิ่งเปิดปี 2017 หำ้งสรรพสนิคำ้ SKY AVENUE เป็น

หำ้งสรรพสนิคำ้ทีท่ันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขำ ทีเ่ต็มไปดว้ยสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำของโลก

มำกมำย ทำ่นสำมำรถเลอืกรับประทำนอำหำรนำนำชำตมิำกมำย รวมถงึรำ้นอำหำรไทย อำหำรจนี 

อำหำรญีปุ่่ น อำหำรมำเลเซยี หรอืจะเลอืกน่ังรถรำงชมโดยรอบเก็นติง้ และสำมำรถสนุกกบั SNOW 

WORLD โลกแห่งหิมะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนำนเต็มที่กับ บำ้นผีสงิ อสิระตำมอัธยำศัย(ไม่รวมค่ำ

เครื่องเล่น) หรือใหท้่ำนสนุกกับคำสโินเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูก

กฎหมำย อำท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืทำ่นจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตำมอัธยำศัย 

(กรณีทำ่นทีจ่ะเขำ้คำสโิน **สภุำพบุรุษควรสวมเสือ้คอปกและรองเทำ้หุม้สน้ สภุำพสตรแีตง่กำย

สภุำพและเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 21ปี หำ้มเขำ้คำสโิน** 

**อสิระอำหำรเย็น เลอืกทำนอำหำรตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกสบำยในกำรทอ่งเทีย่ว** 

 ไดเ้วลำอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมำย 

เขำ้พัก 

 

น ำคณะเขำ้สู่ที่พกั Awana Hotel  Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 

ดำว หรอื เทยีบเทำ่  

 **ในกรณีที่ไม่สำมำรถเขำ้พักโรงแรม ที่เกนติง้ได ้จะเปลีย่นเป็นพักโรงแรม ในกัวลำลัมเปอร ์

Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดำว หรอื เทยีบเทำ่** 

วนัที ่3 ถ า้บาตู – ตกึแฝดปิโตรนสั - เมอืงใหมปุ่ตตราจายา – มสัยดิปุตรา- ช็อป

ป้ิงที ่Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

เชำ้ บรกิำรอำหำรเชำ้ณหอ้งอำหำรของโรงแรม 

 

 

น ำท่ำนเดนิทำงสู ่ถ า้บาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บควำมนิยมในหมู่นักท่องเทีย่ว 

เป็นวัดและสถำนที่ประกอบพิธีกรรมในศำสนำฮินดูอีกดว้ย ในแต่ละปี ผู ม้ีใจศรัทธำและ

นักทอ่งเทีย่วหลำยพันคนเดนิทำงมำทีน่ี ่โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ ระหวำ่งเทศกำลประจ ำปีไทปซูมั  

ถ ้ำหนิปูนแห่งนี้ตัง้อยู่ทำงดำ้นเหนือของกรุงกัวลำลัมเปอร์ ประกอบดว้ยสำมถ ้ำหลัก ซึง่ใชเ้ป็นวัด

และศำลฮนิด ูสิง่ทีน่่ำสนใจทีส่ดุของถ ้ำบำตก็ูคอื รูปปั้นเทพของศำสนำฮนิดขูนำดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใกล ้

กับปำกถ ้ำ นอกจำกนี้ หำกคุณเดนิขึน้บันได 272 ขัน้ คุณจะสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพและเสน้

ขอบฟ้ำทีส่วยงำมของเมอืงไดอ้ย่ำงชดัเจน รอบๆ วัด คณุจะเห็นลงิวิง่เลน่กนัอยำ่งอสิระ ทีน่ี่ยังเป็น

จุดปีนหนำ้ผำที่ไดรั้บควำมนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ช ืน่ชอบกำรผจญภัย นอกจำกนี้ ยังมีถ ้ำรำ

มำยณะซึง่ดำ้นในมภีำพวำดของพระเจำ้ในศำสนำฮนิดใูหเ้ทีย่วชม 

น ำทำ่นถำ่ยรูปกับ ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึน้ 28 USD) ซึง่เป็นสญัลักษณ์ของตกึระฟ้ำใน



 

  

กวัลำลมัเปอร ์และยังเป็นอำคำรแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีส่งูถงึ 452 เมตร 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร (Songfa Bakuteh) 

บำ่ย 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมอืงแห่งอนำคตทีม่คีวำมงดงำมประดุจ

เมอืงเนรมติเป็นเมืองทีใ่หค้วำมส ำคัญ กับสิง่แวดลอ้ม พลังงำนสะอำดและเทคโนโลยี่สมัยใหม ่

และยังเป็นที่ตั ้งของหน่วยงำนรำชกำร รวมถึงท ำเนียบนำยกรัฐมนตรี ชมควำมงำมของ

สถำปัตยกรรมทีส่วยงำมในนครแห่งใหม่ของมำเลเซยี น ำท่ำนชมจัตุรัสปุตรำ น ำท่ำนชมมัสยดิปุ

ตรำ มัสยดิสชีมพู มัสยดิแหง่เมอืงซึง่สรำ้งจำกหนิออ่นสกีหุลำบ ตัง้อยูร่มิทะเลสำบปตุรำ 

ค ำ่ 

 

หลังจำกนั้นใหท้่ำนอสิระช็อปป้ิงที ่หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอำทเ์ลท

ระดับพรเีมยีม ทมีสีนิคำ่ลดรำคำมำกมำย เป็นหำ้งสรรพสนิคำ้แหง่ใหม่ของมำเลเซยี ซึง่อยูใ่กลก้ับ

อำคำรผูโ้ดยสำรของสนำมบนินำนำชำตกิัวลำลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรำ้นจ ำหน่ำยสนิคำ้แบรนดด์ัง

นับรอ้ยรำ้น ตัง้แตแ่บรนดเ์ครือ่งส ำอำง กฬีำ ไปจนถงึสนิคำ้แฟชัน่ บนพืน้ทีห่ลำยหมืน่ตำรำงเมตร

กบัควำมตืน่ตำตืน่ใจทีเ่พิง่เปิดใหบ้รกิำรไปเมือ่กลำงปีทีผ่่ำนมำ 

**อสิระอำหำรเย็น เลอืกทำนอำหำรตำมอธัยำศยั เพือ่ควำมสะดวกสบำยในกำรทอ่งเทีย่ว** 

19.00 น. สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์

22.00 น. น ำทำ่นเดนิทำงกลับสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสำยกำรบนิ มำเลเซยีแอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่MH796 

ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง 

23.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์ำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
โปรแกรม : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วนั 2 คนื  โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทำ่น 
ทำ่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 
ทำ่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

26-28 เมษำยน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

03-05 พฤษภำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

10-12 พฤษภำคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

17-19 พฤษภำคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

18-20 พฤษภำคม 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 7,500.- 

14-16 มถินุำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

21-23 มถินุำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

28-30 มถินุำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

12-14 กรกฎำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

19-21 กรกฎำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

02-04 สงิหำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 



 

  

10-12 สงิหำคม 2562 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 5,500.- 

16-18 สงิหำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

23-25 สงิหำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

30 สงิหำคม – 01 
กนัยำยน 2562 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

06-08 กนัยำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

13-15 กนัยำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

20-22 กนัยำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

04-06 ตลุำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

12-14 ตลุำคม 2562 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 5,500.- 

18-20 ตลุำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

25-27 ตลุำคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

01-03 พฤศจกิำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

15-17 พฤศจกิำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

22-24 พฤศจกิำยน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

29 พฤศจกิำยน – 1 
ธันวำคม 2562 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

30 ธันวำคม 2562 – 1 
มกรำคม 2563 

11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 5,500.- 

31 ธันวำคม 2562 – 2
มกรำคม 2563 

11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 5,500.- 

***รำคำเด็กทำรก (อำยไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทำงกลบั) ทำ่นละ 4,500 รำคำนีร้วมรำยกำรทัวร ์ตัว๋เครือ่งบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีด่แูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ือ่นไข 
**โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดท้ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสดุวสิยัตำ่งๆทีไ่ม่

สำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ โดยทำงบรษัิทฯจะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั*** 

 

***หำกทำ่นทีต่อ้งออกตัว๋ภำยใน (เครือ่งบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หนำ้ทีท่กุครัง้กอ่นท ำกำรออกตั๋วเนือ่งจำก

สำยกำรบนิอำจมกีำรปรับเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลำบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้*** 

 



 

  

หมายเหต ุ

ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีอ่ำยไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทำงกบับดิำ มำรดำ ตอ้งมจีดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศ

จำกบดิำหรอืมำรดำแนบมำดว้ย 

 

**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุำน ำพำสปอรต์ตดิตัวมำในวันเดนิทำง พำสปอรต์ตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน หรอื 180 

วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง และตอ้งมหีนำ้กระดำษอยำ่งต ่ำ 6 หนำ้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1.กรณุำจองลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 30 วันกอ่นกำรเดนิทำงและกรณุำเตรยีมเงนิเต็มจ ำนวนคำ่ทวัร ์บำทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสำรสง่

ใหเ้รยีบรอ้ยภำยใน 2-3 วันหลังจำกท ำกำรจองแลว้ 

2.กำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืทำงบรษัิทฯจะเรยีกเกบ็กอ่นเดนิทำงไมน่อ้ยกวำ่ 15 วันทำ่นควรจัดเตรยีมคำ่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย

กอ่นก ำหนดเนือ่งจำกทำงบรษัิทตอ้งส ำรองคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นของคำ่ทีพั่กและตั๋วเครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวำ่ทำ่นยกเลกิกำร

เดนิทำงโดยอตัโนมตั ิ

 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 30 วัน คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทำง 15-29 วัน เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยเต็มจ ำนวนคำ่ทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 1-14 วันกอ่นเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

4.ส ำหรับผูโ้ดยสำรทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทย และทำงบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีำ่ให ้เมือ่ผลวซีำ่ผำ่นแลว้มกีำรยกเลกิกำร

เดนิทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำทัง้หมด 

5.บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบตำม

จ ำนวนทีบ่รษัิทฯก ำหนดไว ้(15ทำ่นขึน้ไป)เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น 

6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ำมำรถเดนิทำงไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรองบรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่นกำร

เดนิทำงของทำ่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อืคำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตัว๋ใน

กรณีทีไ่มส่ำมำรถเดนิทำงได ้

7.กรณีทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำมำแลว้ ทำงบรษัิทฯ คนืคำ่ทวัรห์รอืมดัจ ำให ้แตท่ำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหัก

คำ่ใชจ้ำ่ยบำงสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อำท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ หรอืไดช้ ำระคำ่บรกิำรในสว่นของทำงเมอืง

นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

8.กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกเอกสำรปลอมหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ทีไ่มว่ำ่เหตผุลใดๆ กต็ำมทำง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
1. คำ่ตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

กรณีทำ่นมคีวำมประสงคจ์ะตอ้งกำรปรับเปลีย่นระดับชัน้ทีน่ั่งจำกชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจำกบตัรสะสมไมล ์

จะตอ้งด ำเนนิกอ่นเดนิทำง 7 วันลว่งหนำ้ และถำ้โดยกำรช ำระเงนิเพือ่อพัเกรดตอ้งกระท ำทีเ่คำนเ์ตอรส์นำมบนิ ณ วัน

เดนิทำง เทำ่นัน้  

2. คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น ตำมโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำร หรอื ระดับเทยีบเทำ่ 

3. คำ่อำหำร คำ่เขำ้ชม และ คำ่ยำนพำหนะทกุชนดิ ตำมทีร่ะบไุวใ้นรำยกำรทวัรข์ำ้งตน้ 

4. เจำ้หนำ้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกทกุทำ่นตลอดกำรเดนิทำง 



 

  

5. คำ่น ้ำหนักสมัภำระรวมในตั๋วเครือ่งบนิ [มำเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอร์

เอเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / กำรบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คำ่

ประกนัวนิำศภยัเครือ่งบนิตำมเงือ่นไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่กีำรเรยีกเก็บ 

6. คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำง คุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

คำ่รักษำพยำบำลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทำ่นละ 200,000 บำท ตำมเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้** 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 370 บำท [ระยะเวลำ 5-7 วัน] 

- เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 430 บำท [ระยะเวลำ 8-10 วัน] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยมุำกกวำ่ 16 หรอืนอ้ยกวำ่ 75 ปี ** 

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ3 ลำ้นบำท] 

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยนุอ้ยกวำ่ 16 หรอืมำกกวำ่ 75 ปี ** 

 [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, รักษำตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

7. ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
1. คำ่ท ำหนังสอืเดนิทำงไทย และเอกสำรตำ่งดำ้วตำ่งๆ 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอำทเิชน่ คำ่อำหำร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจำกรำยกำร คำ่ซกัรดี คำ่โทรศัพท ์ 

3. คำ่ภำษีน ้ำมนั ทีส่ำยกำรบนิเรยีกเก็บเพิม่ภำยหลังจำกทำงบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4. คำ่ทปิมคัคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บำท /ทรปิ/ตอ่ทำ่น 


