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 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที ่เก็นติง้ไฮแลนด ์
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โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

วนัแรก สนามบนิสววุรรณภมู ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา –  

                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

03.30 น.         คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิชัน้ 3 ประต ู6 เคานเ์ตอร ์M1-M4 สายการบนิ

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

06:00 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

 จากนัน้ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..นคร

แหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึทําเนยีบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจําทีจั่ตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลัง

เป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู (putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิ

ออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ทําเนยีบรัฐบาล

สชีมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญแ่ละสถานทีทํ่างานของ

นายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมยัทีส่ดุในโลก 

สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่

สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพาน

วาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่

ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนด์

มาเลเซยี สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่

หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่

มคีวามงดงาม อยูส่งูกวา่ระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืง

สามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื 

Bring Chang ทกุระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยงัเปิด

ใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี ้นําทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่

ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทศันไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   นําทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

นําทา่นเขา้ชม นํา้ตกเลคอสิกนัดา ซึง่ไหลผ่า่นชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หล

ลงสู่สระน้ํามคีวามสูง 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คียงมรีา้นขายของที่ระลกึ ผักและ

ผลไมพ้ื้นเมืองใหไ้ดล้ิ้มลอง พรอ้มเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม
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รอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ 

BOH หรอื Best of Highlands   

นําท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์

ผึง้ สมัผัสกบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน้ําผึง้ปลอด

สารพษิในฟารม์ แลว้นําชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้

ทอ้งถิน่ อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบหา้มนํากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ 
เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 22x14x9 นิว้ไป
ดว้ยเพือ่เตรยีมนําของสว่นตงัทีจ่ะนําไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 
นําทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาว
ทีส่ดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ัน
หนาวเย็น (โปรดนําเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอด

เขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์

อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร

กัวลาลัมเปอร์ 58 กโิลเมตร การก่อสรา้งดําเนินดว้ยความยากลําบาก 

โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 

ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึดําเนินการสรา้งรีสอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิด

โรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park 

Hotel  

 

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นต ิง้ตามอธัยาศยั *** 

 

จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพั่ก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโิน

ระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน

กบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(สําหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่าน

สภุาพบรุษุ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตํุ่ากวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีกํ้าลงัทําการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วนัทีส่าม    วดัชนิสว ี- วดัถํา้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์– ชอ้ปป้ิง MITSUI OUTLET -กรงุเทพ   (B/L/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมเิฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอําลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และนําท่านเดนิทางไปสู่ วดัชนิ สว ีสักการะรูปปั้น

ของพระอาจารยช์นิ สว ีซึง่เป็นเทพเจา้ทืช่าวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนับ
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ถือ นอกจากนัน้นักท่องเที่ยวทัง้ชาวมาเลเซยีและชาวต่างชาตกิ็นิยมมา

ทําบุญสักการะพระที่วัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทัง้นี้วัดชนิ สวีตัง้อยู่ในป่าหนิที่มี

ระดับความสงูเหนือน้ําทะเลถงึ 4,600 ฟตุ ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดยี์

แบบจีน พระพุทธรูปหนิขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ 

สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูปปั้นต่างๆ ทีเ่รยีงรายตาม

ทางเดนิเลยีบภเูขา หลังจากนัน้โดยสารรถสู ่นครกวัลาลัมเปอร ์ระหวา่งทาง

ใหท้า่นไดพั้กเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หา

ของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาว

ขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นําท่านแวะถ่ายรูปและ

นมัสการ พระขันธกมุาร ที่ วดัถํา้บาตู เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู

ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ้ํา ขา้งบนมรีูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถงึ 42.7 

เมตร  

 จากนัน้ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน้ํ่า 2 สายตัดกนั  

 นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั 

ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  จากนัน้นําท่าน

ผา่นชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

 นําท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดี

ของมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่อง

ทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีรํ่าลกึถงึวันที่

มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย *   นําคณะแวะเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย 

50-70 % แบรนดช์ัน้นํากวา่ 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

......... น.  ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

18.05  น. นําทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่

MH780 ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ 

*************** 

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจีาํนวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  

// ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ
เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 
 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

**สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 
 

OCT 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 OCT 18 
8,999.- 

7,999.- 
3,500.- 

3,500.- 

6-8 OCT 18 7,999.- 3,500.- 

13-15 OCT 18 
วนัคลา้ยวนั
สวรรคต ร.9 

10,999.- 3,500.- 

19-21 OCT 18 
วนัปิยมหาราช 8,999.- 3,500.- 

20-22 OCT 18 
วนัปิยมหาราช 8,999.- 3,500.- 

21-23 OCT 18 
วนัปิยมหาราช 8,999.- 3,500.-  

26-28 OCT 18 7,999.- 3,500.-  

 27-29 OCT 18 7,999.- 3,500.-  

NOV 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

2-4 NOV 18 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 9-11 NOV 18 7,999.- 3,500.- 

16-18 NOV 18 7,999.- 3,500.- 

DEC 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

8-10 DEC 18 
วนัรฐัธรรมนญู 10,999.- 3,500.- 

3,500.- 

28-30 DEC 18 
วนัปีใหม ่ 9,999.- 3,500.- 

29-31 DEC 18 
วนัปีใหม ่ 9,999.- 3,500.- 

30 DEC -1 JAN 
วนัปีใหม ่ 11,999.- 3,500.- 
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JAN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 JAN 19 
10,999.- 

9,999.- 
3,500.- 

3,500.- 
11-13 JAN 19 7,999.- 3,500.- 

18-20 JAN 19 6,999.- 3,500.- 

25-27 JAN 19 7,999.- 3,500.- 

FEB 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

15-17 FEB 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 
22-24 FEB 19 7,999.- 3,500.- 

MAR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

2-4 MAR  19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

9-11 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

16-18 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

23-25 MAR 19 7,999.- 3,500.- 

30 MAR – 1 APR 19 7,999.- 3,500.- 

 APR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 APR 19 8,999.- 3,500.- 

3,500.- 

6-8 APR 19 9,999.- 3,500.- 

11-13 APR 19 9,999.- 3,500.- 

12-14 APR 19 10,999.- 3,500.- 

13-15 APR 19 11,999.- 3,500.- 

14-16 APR 19 10,999.- 3,500.- 

20-22 APR 19 7,999.- 3,500.- 

26-28 APR 19 7,999.- 3,500.- 
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27-29 APR 19 7,999.- 3,500.- 

MAY 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

4-6 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

10-12 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

11-13 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

17-19 MAY 19 8,999.- 3,500.- 

18-20 MAY 19 9,999.- 3,500.- 

24-26 MAY 19 7,999.- 3,500.- 

JUN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

14-16 JUN 19 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 21-23 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

28-30 JUN 19 7,999.- 3,500.- 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

***ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก*** 

ทารกอายตุํา่กวา่ 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจาํทา่นละ 5,000 บาท 
พรอ้มสง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่น

เดนิทาง 15 วนั 

 

*** ซรียี ์MH นีเ้ป็นราคาโปรโมช ัน่ หากยกเลกิไม่
สามารถคนืเงนิทีช่าํระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

 
 

*** พเีรยีดราคาโปรโมช ัน่ 6,999.- 
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 ไมส่ามารถตดักรุป๊ได ้*** 

 
 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน้ํามนั กรงุเทพฯ– กวัลาลัมเปอร ์- กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่น้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมสําหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน้ํ่าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันกําหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
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 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจํุาเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การ
จลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
ในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการชําระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่น
ไดช้าํระเงนิมดัจําหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชําระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 
 


