
 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

  

 

MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน  
เดนิทาง มีนาคม – มิถุนายน 2563    

เริ่มต้นเพยีง  7,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ) – กวัลาลมัเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) - เมืองใหม่ปตุตราจายา 
– มสัยิดปตุรา – เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza  – คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– น า้ตกอีสกนัดา 

วนัที่ 2. ถ า้บาต ู– คาเมรอ่น ไฮแลนด ์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร ์ 
วันที่ 3. ตึกแฝดปิโตรนาส – ชอ้ปป้ิง Mitsui Outlet – กัวลาลัมเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

(MH796: 22.00-23.10) 



 

วันที ่1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) 
(MH785: 11.05-14.15) - เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา – เก็นติง้ – ห้าง 
First World Plaza   

09.00 น. คณะมาพรอ้มกันที่ สนามบินสวุรรณภูมิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน มาเลเซียแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ที่ใหก้ารตอ้นรบั และอ านวยความสะดวก 

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

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร
แลว้ (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากร  
น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต
เป็นเมืองที่ใหค้วามส าคัญ กับสิ่งแวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็นที่ตั้งของ
หน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่
ของมาเลเซีย  
น าท่านชมจตัรุสัปตุรา น าท่านชมมัสยิดปุตรา มสัยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ 
ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา 

 

   
 น าท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สดุในเอเชียจะไดส้มัผสัปยุเมฆ

หมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ์อนัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตวัไปดว้ย) เก็นติง้ไฮแลนด ์ตัง้อยู่
ในรฐัปะหงั ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกวัลาลมัเปอรเ์มืองหลวงของมาเลเซียประมาณ 51 กิโลเมตร โดยอยู่บนยอด
เขาที่มีความสงูถึง 2,000 เมตร จึงท าใหท้ี่นี่มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดทัง้ปี พืน้ที่ดา้นบนไม่ไดม้ี



 

แค่ความสวยงามของธรรมชาติ และวิวที่สุดยอด แต่ยังเต็มไปดว้ยความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ ทั้ง 
คาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร ์สนามกอลฟ์ และสวนสนุกอีก 2 แห่ง คือ Outdoor Theme Park และ 
First World Indoor Theme Park (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบ เพื่อเตรียมน าของส่วนตวัที่
จะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คืน)  

 

  

 จากนัน้น าท่านชมเฟิสรท์เวิลด์พลาซ่า ใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลิน
กบัการชอ้ปป้ิงที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสดุเพิ่งเปิดปี 2017 หา้งสรรพสินคา้ SKY AVENUE 
เป็นหา้งสรรพสินคา้ที่ทนัสมยัและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปดว้ยสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกมากมาย 
ท่านสามารถเลือกรบัประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงรา้นอาหารไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น 
อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแห่ง
หิมะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มที่กบั บา้นผีสิง อิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) หรือใหท้่านสนุกกบั
คาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือ
ท่านจะเลือกซือ้ชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอ
ปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**) 
 

 

 
 **อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ว** 

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 ่2 ถ า้บาตู – คาเมรอน ไฮแลนด ์ – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร ์
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ ถ า้บาตู เป็นสญัลกัษณข์องรฐัสลงังอรแ์ละไดร้บัความนิยมในหมู่นกัท่องเที่ยว เป็นวดัและ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรทัธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคน
เดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจ าปีไทปซูมั ถ า้หินปนูแห่งนีต้ัง้อยู่ทางดา้นเหนือของ
กรุงกัวลาลมัเปอร ์ประกอบดว้ยสามถ า้หลกั ซึ่งใชเ้ป็นวดัและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ า้บาตูก็คือ 
รูปป้ันเทพของศาสนาฮินดขูนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ใกลก้บัปากถ า้ นอกจากนี ้หากคณุเดินขึน้บนัได 272 ขัน้ คุณ
จะสามารถมองเห็นทศันียภาพและเสน้ขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองไดอ้ย่างชดัเจน รอบๆ วดั คุณจะเห็นลิง
วิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ไดร้บัความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย 
นอกจากนี ้ยงัมีถ า้รามายณะซึ่งดา้นในมีภาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮินดใูหเ้ที่ยวชม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึน้ชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
มาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 4 ,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอัน
สลบัซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบดว้ย สิ่งก่อสรา้งและประวัติต่างๆ 
มากมาย ชมความงามของไรช่าคาเมร่อน ที่ปลกูทั่วทั่งขุนเขา พรอ้มกบัทศันียภาพอนัสวยงาม ใหท้กุท่านได้
อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอนัสวยงาม 



 

 
น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน ้าตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน า้ตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่
ระหว่างเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชื่อเต็มน า้ตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่ใน
รฐัเปรคั ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน า้ตกธรรมชาติที่มีความชมุชื่นและมีน า้ไหลตลอดทัง้ปี 

 **อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ว** 
ทีพั่ก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทยีบเท่า 

วันที ่3 
ตึกแฝดปิโตรนาส – ช้อปป้ิง Mitsui Outlet – กัวลาลัมเปอร(์สนามบนิมาเลเซีย) 
–  กรุงเทพฯ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)(MH796: 22.00-23.10) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (ไม่รวมค่าขึน้ตึก) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลมัเปอร ์
และยังเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร ตึกแฝดปิโตรนาสคืออาคาร 88 ชัน้ รูจ้กักันในอีก
ชื่อหนึ่งคือ อาคาร KLCC อาคารแห่งนีเ้ป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สรา้งขึน้โดยไดร้บัแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซาร ์เปลลิ สถาปนิกเชือ้สายอารเ์จนตินา-
อเมริกนั ฝ่ังหนึ่งของผลงานสถาปัตยกรรมชิน้เอกนีติ้ดกบัสวน KLCC ที่กินเนือ้ที่กวา้งขวางและตกแต่งอย่าง
สวยงาม สถานที่ที่น่าสนใจในอาคาร KLCC คือ ซูเรีย ช็อปป้ิง คอมเพล็กซ,์ ปิโตรนาส ฟิลฮารโ์มนิก ฮอลล,์ 
ศนูยว์ิทยาศาสตร ์เปโตรซินและศนูยป์ระชมุกวัลาลมัเปอร ์



 
 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บักกุเต๋ 
บ่าย 

 
น าท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตัง้อยู่หนา้จตุรสัเมอรเ์ดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร์ เอกลักษณ์ของที่นี่ คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบแขกมวัร ์มีหอนาฬิกาท่ีสรา้งขึน้เพื่อเฉลิมฉลองวนัพระราชสมภพของพระราชินีวิคตอเรีย
แห่งองักฤษ จึงท าใหเ้ป็นที่มาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี ้อาคารสลุต่านอบัดลุซาหมดัยงัมี
ความเก่าแก่ เพราะสรา้งมากว่า 100 ปีแลว้ ตัง้แต่สมยัที่มาเลเซียยงัอยู่ภายใตก้ารปกครองขององักฤษ 

 



 
 จากนัน้น าท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวงัแห่งชาติของประเทศ

มาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื ้อที่กว้างขวาง  กว่า 100,000 
ตารางเมตร พระราชวงัอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทบัของสมเด็จพระราชาธิ
บดี หรือยังดีเปอรต์วนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทองดู
มลังเมลือง ทางเขา้ดา้นหน้ามีทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุ้กวัน แต่
สามารถถ่ายภาพไดแ้ค่บรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัเท่านัน้ 

 
 หลงัจากนัน้ใหท้่านอิสระช็อปป้ิงที่ ห้างสินค้าแบรนดด์ัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาทเ์ลทระดบัพรีเมียม ที

มีสินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินคา้แห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้โดยสารของ
สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจ าหน่ายสินคา้แบรนดด์ังนับรอ้ยรา้น ตั้งแต่แบรนด์
เครื่องส าอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพืน้ที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความต่ืนตาต่ืนใจที่เพิ่งเปิด
ใหบ้รกิารไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเทีย่ว** 
19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

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 06 – 08 มีนาคม 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 

วนัที่ 03 – 05 เมษายน 63 
วนัจกัรี 

9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 3,500.- 

วนัที่ 24 – 26 เมษายน 63 7,999.- 7,999.- 7,999.- 7,999.- 3,500.- 

วนัที่ 01 –  03 พฤษภาคม 63 
วนัแรงงาน 

8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 

วนัที่ 05 – 07 มิถนุายน 63 
วนัวิสาขบชูา 

8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 

วนัที่ 19 – 21 มิถนุายน 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ ์ณ วันเดนิทางกลบั) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร ์ตั๋วเคร่ืองบิน*** 



 
เงือ่นไขการจอง 
1. กรุณาจองล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงนิเต็มจ านวนค่าทวัร ์พรอ้มกบัเตรียมเอกสาร

ส่งใหเ้รียบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 
2. การช าระค่าทัวรส่์วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ยกว่า 25 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวรใ์ห้

เรียบรอ้ยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทตอ้งส ารองค่าใชจ้่ายในส่วนของค่าที่พกัและตั๋วเครื่องบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมตัิ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 45 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 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ้ึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรองบรษิัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือค่าธรรมเนียมในการมดั
จ าตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได ้

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

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ ก็ตาม
ทางบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทวัรข์า้งตน้ 

กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปล่ียนระดบัชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัร
สะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพื่ออัพเกรดตอ้งกระท 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
เครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

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% 
 

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 


