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 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  

 พักทีโ่รงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน 

 ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพ ู

 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์  
 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า  

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ 

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!! 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
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วันแรก สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา –  

                  คาเมร่อนไฮแลนด์   (-/L/D) 

 

03.30 น.         คณะพร้อมกันที่สนามบินสวุรรณภูม ิชั้น 3 ประต ู6 เคาน์เตอร ์M1-M4 สายการบิน

MALAYSIA AIRLINE โดยมีเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

05.55 น. เหินฟา้สู่กรุงกวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 

AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797  ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ *** 

09.05 น. ถึงสนามบินนานาชาต ิกวัลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  

 จากน้ัน น าท่านเดินทางสูเ่มอืง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร

แห่งอนาคต อันเป็นทีต่ั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชม

ความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปตุรา โดยมีฉากหลัง

เป็นมัสยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมอืงซ่ึงสร้างจากหิน

อ่อนสีกหุลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาล

สีชมพู..มัสยิดอันงดงามย่ิงใหญ่และสถานที่ท างานของ

นายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปตัยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สดุในโลก 

สามารถบรรจุคนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่

สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพาน

วาวาซัน สะพานสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่ง

ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  

บ่าย น าท่านเดินทางสู ่คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์

มาเลเซีย สถานที่พักผอ่นตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแหง่

หน่ึงของมาเลเซียระหวา่งทางให้ท่านไดเ้พลดิเพลินกบัธรรมชาติอันสลับซับซ้อนซ่ึง

มีความงดงาม อยู่สูงกวา่ระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมอืง

สามระดับ (สามชั้น) ชั้นแรกคือ Ring Let ชั้นทีส่องคือ Tanahrata ชั้นที่สามคอื 

Bring Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคารตา่งประเทศก็ยังเปดิ

ให้บริการบนเขาแห่งน้ี น าทา่นไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางทีค่ดเคี้ยวจากเขาลกูหน่ึง

ไปสู่เขาอีกลูกหน่ึง ผา่นชมทิวทศัน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   น าท่านรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตล์มาเลเซีย 

น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Heritage Hotel หรือเทียบเทา่  3.5* 

 

วันทีส่อง คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นต้ิงไฮแลนด์ (B/L/-)     

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 

น าท่านเข้าชม น้ าตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหล่ผ่านชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดท้ายที่ไหล

ลงสู่สระน้ ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกล้เคียงมีร้านขายของที่ระลึก ผักและ

ผลไม้พื้นเมืองให้ได้ลิ้มลอง พร้อมเลือกซ้ือหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม

รอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่ห้อ 

BOH หรือ Best of Highlands   

น าท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากน้ันแวะชม ฟาร์ม

ผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้งปลอด

สารพิษในฟาร์ม แล้วน าชม ไร่สตรอเบอร่ี ซ่ึงออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บสต

รอเบอรี่สดจากไร่ หรือซ้ือผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอร่ีเป็นของฝาก ตื่นตากับความงาม
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หลากสีสันของบรรดาดอกไม้ในสถานเพาะพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์

เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่

เก็นติ้ง 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย     จากนั้นเดินทางต่อสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ Genting Highland  

ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเปา๋ 5 RM / ใบ 

ห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่ข้ึนกระเช้า เพราะฉะน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเปา๋ใบเลก็ขนาดไม่
เกิน 22x14x9 น้ิวไปด้วยเพื่อเตรียมน าของสว่นตังที่จะน าไปใช้บนเก็นต้ิง 1 คืน) 

 
น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึง
ยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศ
บริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดน าเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอด

เขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลัง

งอร์ อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจาก

นครกัวลาลัมเปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความ

ยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอด

เขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดยในปี 

2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซ่ึงปัจจุบันได้

เปลี่ยนชื่อเป็น Theme Park Hotel  

 

*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย *** 

 

จากน้ันน าท่านเข้าสูท่ี่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 

***โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพักแบบ 3ท่าน ไม่มเีตียงเสรมิ 

พักเด่ียวเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากห้องพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน 

 

ให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโน

ระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนาน

กับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่าน

สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจ้งขณะน้ีก าลังท าการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

วันทีส่าม    วัดชินสวี - วัดถ้ าบาตู – กัวลาลมัเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   (B/L/-)    

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั  

 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้น

ของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจี้ยนให้ความเคารพนับ

ถือ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญ

สักการะพระที่วัดแห่งน้ีอยู่เสมอ ทั้งน้ีวัดชิน สวีตั้งอยู่ในป่าหินที่มีระดับความสูงเหนือ

น้ าทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาด
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ใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ ร้านอาหาร

เจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา หลังจากน้ัน

โดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิริยาบถที่

บริเวณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง เพื่อเลือกซ้ือหาของฝากพื้นเมือง อาทิ ผง

ปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวข้ึนชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มี

รสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะนมัสการ พระขันธกุมาร 

ที่ วัดถ้ าบาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปาก

ทางข้ึนบันไดไปยังถ้ า ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร  

 จากน้ันให้ท่านได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
ซ่ึงเป็นเมืองที่ตั้งข้ึนที่บริเวณที่แม่น้ า 2 สายตัดกัน  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิโตรนัส 

ซ่ึงเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร จากน้ันน าท่าน

ผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย  

 แวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อล ารึกเหตุการณ์ การสู้รบได้แก่

สงครามโลกคร้ังที่ 1 และ 2 บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม  จากน้ันน า

ท่านชม พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของ

มาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทาง

ราชการ ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุ รัสที่ ร าลึกถึงวันที่

มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ 

  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 

บ่าย *   น าคณะแวะเลือกซ้ือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย 

 อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้งที่ห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินค้าลดราคามากมาย 

50-70 % แบรนด์ชั้นน ากว่า 50 แบรนด์  

......... น.  ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

18.05  น. น าท่านลัดฟา้กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ 

MH780 ** มีอาหารและเคร่ืองด่ืมบริการ ***          

19.10  น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิพร้อมความประทับใจ 

*************** 
“มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการดว้ยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันของสายบิน 

กรุ๊ปออกเดินทางได้เม่ือมีจ านวน ***ผู้เดินทาง 10 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์*** // ผู้เดินทางถงึ 15 ท่านข้ึนไป (มีหัวหน้า
ทัวร์) 

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต๋ัวเคร่ืองบนิภายในประเทศ
เพื่อประโยชน์ของลกูค้า 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง*** 
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อัตราคา่บรกิาร 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง 

 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

APR 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 
 

20-22 APR 18 7,999.- 3,500.- 

 

3,500.- 
21-23 APR 18 7,999.- 3,500.- 

27-29 APR 18 8,999.- 3,500.- 

MAY 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

4-6 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

5-7 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

11-13 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

18-20 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

25-27 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

JUNE 18 
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ไฟล์ท วันเดินทาง 
ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 JUNE 18 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 

2-4 JUNE 18 7,999.- 3,500.- 

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

29 JUNE – 1 JUL 7,999.- 3,500.- 

30 JUNE – 2 JUL 7,999.- 3,500.- 

JULY 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

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

3,500.- 

7-9 JUL 18 6,999.- 3,500.- 

13-15 JUL 18 7,999.- 3,500.- 

14-16 JUL 18 7,999.- 3,500.- 

20-22 JUL 18 7,999.- 3,500.- 

21-23 JUL 18 7,999.- 3,500.- 

27-29 JUL 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 3,500.- 

28-30 JUL 18 
วันหยุดยาว 10,999.- 3,500.- 

AUG 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 AUG 18 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

4-6 AUG 18 6,999.- 3,500.- 

11-13 AUG 18 
วันแม่แห่งชาติ 10,999.- 3,500.- 

24-26 AUG 18 7,999.- 3,500.- 

31 AUG -2 SEP 7,999.- 3,500.- 

SEP 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 SEP 18 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 
7-9 SEP 18 7,999.- 3,500.- 

21-23 SEP 18 7,999.- 3,500.- 

28-30 SEP 18 7,999.- 3,500.- 



SPHZ     7 

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days 

29 SEP- 1 OCT 7,999.- 3,500.- 

OCT 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 OCT 18 7,999.- 3,500.- 

3,500.- 

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

13-15 OCT 18 
วันคล้ายวัน
สวรรคต ร.9 

10,999.- 3,500.- 

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

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

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

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

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

NOV 18 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

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 
ไฟล์ท วันเดินทาง 

ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด์ 
หักค่าตั๋วคืน 

พักเด่ียวเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

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

3,500.- 

14-16 DEC 18 7,999.- 3,500.- 

15-17 DEC 18 7,999.- 3,500.- 

21-23 DEC 18 7,999.- 3,500.- 

22-24 DEC 18 7,999.- 3,500.- 

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

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

30 DEC -1 JAN 
วันปีใหม ่ 11,999.- 3,500.- 

31 DEC -2 JAN 
วันปีใหม ่ 11,999.- 3,500.- 

1-3 JAN 19 10,999.- 3,500.- 



SPHZ     8 

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days 

 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง 
 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 

***ราคาโปรโมชั่น ไม่มรีาคาเด็ก*** 

ทารกอายุต่ ากว่า 2 ปี                                         ราคา 3,500 บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ า ภายใน 2 วันท าการ 
ส่งแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 25 วัน 

 

*** ซีรีย์ MH นี้เป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่
สามารถคืนเงนิที่ช าระมาแล้วในทุกกรณ ี*** 

 
 
 

อัตรานี้รวม   

 ค่าตั๋วเคร่ืองบิน และภาษีน้ ามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบุไว้ในรายการ  
 ค่าที่พัก 3 คืนพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 ค่าน้ าหนักกระเปา๋เดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการที่ไดร้ะบุไว้  
 ค่าประกันอุบตัิเหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ข้ึนอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารที่

เกดิข้ึนระหวา่งวันเดินทางเท่าน้ันโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
 

อัตรานี้ไม่รวม   

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินดอนเมือง 

(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 
 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถอืพาสปอร์ตต่างชาติ  
 ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าธรรมเนียมกระเปา๋เดินทางที่น้ าหนักเกิน 20 กก.  
 ค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่มิได้ระบุไวใ้นรายการ เช่น คา่ซักรดี โทรศัพท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน  

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 
 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มวีันก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันที่จะออกเดินทาง 
 ต้องมหีน้าว่างอยา่งน้อย 2 หน้า 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 
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1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดนิทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตัว๋เท่าน้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสว่นให้กับท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมค่นืค่าบริการไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใช้จา่ยให้ตวัแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกดิสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุัตเิหตุ
ที่เกดิจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 

5. เมื่อทา่นตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เมื่อเกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจน
ไม่อาจแกไ้ขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของหวัหน้าทัวร์และเหตสุุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสิทธิก์ารใช้บริการใดๆ 
ตามรายการ หรือถกูปฏเิสธการเข้าประเทศไมว่่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงิน
ในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธิ์ที่จะ
เลือ่นการเดินทางในกรณีที่มผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางม้ือไมเ่ที่ยวตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บริการคืนได ้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมื่อท่าน
ได้ช าระเงินมัดจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและ

อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกดิขึ้นทางตรงหรือ

ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

 
 


