
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพู 

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตุรสัเมอเดกา้  

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที ่เก็นติง้ไฮแลนด ์



 

 
 
 

โปรดดรูาคาและไฟลท์บนิทีต่ารางขายทา้ยรายการเทา่น ัน้!! 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

วนัแรก สนามบนิสวุวรรณภมู ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา –  

                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

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

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

06:00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเคร ือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

 จากนัน้ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร

แห่งอนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าทีจ่ัตรุัสปุตรา โดยมฉีากหลงั

เป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพู (putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิ

ออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรัฐบาล

สชีมพู..มัสยดิอนังดงามยิง่ใหญ่และสถานทีท่ างานของ

นายกรัฐมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทันสมยัทีส่ดุในโลก 

สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ี่

สมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพาน

วาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ซึง่มรีปูร่างประหนึง่

ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนด์

มาเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่ง

หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินัสลบัซบัซอ้นซึง่

มคีวามงดงาม อยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชมุชนเมอืง

สามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื 

Bring Chang ทุกระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิด

ใหบ้รกิารบนเขาแห่งน้ี น าท่านไตร่ะดบัภูเขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่

ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่านชมทวิทัศนไ์ร่ชาทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

น าท่านเขา้ชม น า้ตกเลคอสิกนัดา ซึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หล

ลงสู่สระน ้ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของที่ระลกึ ผักและ

ผลไมพ้ื้นเมืองใหไ้ดล้ิ้มลอง พรอ้มเลือกซื้อหาผลติภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม

รอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาที่มีชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายี่หอ้ 

BOH หรอื Best of Highlands   



 

 
 
 

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์

ผึง้ สมัผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้ปลอด

สารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้

ทอ้งถิน่ อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่
เกนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 
น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่

ยาวที่สุดในเอเชียจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศ
บรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดบัชาต ิบนยอด

เขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลัง

งอร ์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจาก

นครกัวลาลัม เปอร์ 58 กิโลเมตร การก่อส รา้งด าเนินดว้ยความ

ยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อด

เขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนินการสรา้งรีสอรท์ โดยในปี 

2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปัจจุบันได ้

เปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นต ิง้ตามอธัยาศยั *** 

 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ัก 

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  
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโิน

ระดบัชาต ิที่ไดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน

กบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่าน

สภุาพบุรุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนกุกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรงุเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่านเดนิทางไปสู่ วดัชนิ สว ีสักการะรูปปั้น

ของพระอาจารยช์นิ สว ีซึง่เป็นเทพเจา้ทืช่าวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนับ



 

 
 
 

ถือ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทัง้ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาตก็ินิยมมา

ท าบุญสักการะพระที่วัดแห่งน้ีอยู่เสมอ ทัง้น้ีวัดชนิ สวีตัง้อยู่ในป่าหินที่มี

ระดับความสูงเหนือน ้าทะเลถงึ 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดีย์

แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ 

สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูปป้ันต่างๆ ที่เรียงรายตาม

ทางเดนิเลยีบภูเขา หลงัจากนัน้โดยสารรถสู ่นครกวัลาลมัเปอร ์ระหวา่งทาง

ใหท้่านไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หา

ของฝากพื้นเมือง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาว

ขึน้ชือ่ของเมืองอโิปห ์ที่มรีสหอมกลมกลอ่มราวกับกาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและ

นมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู

ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขันธก์ุมารสูงถงึ 42.7 

เมตร  

 จากนัน้ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตดักนั  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณข์องตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนสั 

ซึง่เป็นอาคารแฝดที่สงูที่สุดในโลก ดว้ยความสูงถงึ 452 เมตร  จากนัน้น าท่าน

ผ่านชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

 น าท่านชม พระราชวงัอสิตนัน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดี

ของมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของ

ทางราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสที่ร าลกึถงึวันที่

มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย *   น าคณะแวะเลอืกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงที่หา้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย 

50-70 % แบรนดช์ัน้น ากวา่ 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

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

18.05  น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่

MH780 ** มอีาหารและเคร ือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิพรอ้มความประทับใจ 

*************** 
“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  

// ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ
เพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไม่
นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

 

 



 

 
 
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

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

 

พ.ย. 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 

MH780 
1805-1910 

1-3 พ.ย. 19 6,999.- 3,500.- 

3,500.- 
8-10 พ.ย. 19 

7,999.- 

6,999.- 
3,500.- 

15-17 พ.ย. 19 7,999.- 3,500.- 

22-24 พ.ย. 19 7,999.- 3,500.- 

29 พ.ย. – 1 ธ.ค. 7,999.- 3,500.-  

ธ.ค. 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋คนื 
พกัเดีย่วเพิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 ธ.ค. 19 
วนัพ่อแห่งชาต ิ 8,999.- 3,500.- 

3,500.- 
8-10 ธ.ค. 19 
วนัรัฐธรรมนูญ 8,999.- 3,500.- 

13-15 ธ.ค. 19 8,999.- 3,500.- 

14-16 ธ.ค. 19 8,999.- 3,500.- 

21-23 ธ.ค. 19 8,999.- 3,500.-  

28-30 ธ.ค. 19 
วนัหยุดปีใหม ่ 9,999.- 3,500.-  

29-31 ธ.ค. 19 
วนัหยุดปีใหม ่ 9,999.- 3,500.-  

30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 

วนัหยุดปีใหม ่
10,999.- 3,500.-  

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
วนัหยุดปีใหม ่ 10,500.- 3,500.- 

 
 

 
 
 

ม.ค. 20 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 



 

 
 
 

MH797 
0555-0905 

// 

MH780 
1805-1910 

1-3 ม.ค. 2020 

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

3-5 ม.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

10-12 ม.ค. 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

17-19 ม.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

24-26 ม.ค. 2020 

วนัตรุษจนี 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

31 ม.ค.-2 ก.พ. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

ก.พ. 20 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

7-9 ก.พ. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

8-10 ก.พ. 2020 
วนัมาฆบูชา 9,555.- 3,500.- 3,500.- 

14-16 ก.พ. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

15-17 ก.พ. 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

21-23 ก.พ. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

28 ก.พ.-1 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

ม.ีค. 20 

MH797 
0555-0905 

// 

MH780 
1805-1910 

6-8 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

13-15 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

14-16 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

20-22 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

21-23 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

27-29 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

28-30 ม.ีค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

เม.ย. 20 

MH797 

0555-0905 
// 

MH780 

1805-1910 

3-5 เม.ย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

4-6 เม.ย. 2020 

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

10-12 เม.ย. 2020 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

11-13 เม.ย. 2020 

วนัสงกรานต ์
9,999.- 3,500.- 3,500.- 

12-14 เม.ย. 2020 
วนัสงกรานต ์ 9,999.- 3,500.- 3,500.- 

13-15 เม.ย. 2020 
วนัสงกรานต ์ 9,555.- 3,500.- 3,500.- 

17-19 เม.ย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 



 

 
 
 

24-26 เม.ย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

25-27 เม.ย. 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

พ.ค. 20 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 พ.ค. 2020 
วนัแรงงาน 8,999.- 3,500.- 3,500.- 

8-10 พ.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

9-11 พ.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

15-17 พ.ค. 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

22-24 พ.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

29-31 พ.ค. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

ม.ิย. 20 
MH797 

0555-0905 
// 

MH780 
1805-1910 

5-7 ม.ิย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

12-14 ม.ิย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

19-21 ม.ิย. 2020 6,999.- 3,500.- 3,500.- 

26-28 ม.ิย. 2020 7,999.- 3,500.- 3,500.- 

 

- แจง้ขอ้มลูส าคญั - 

1. ***ราคาโปรโมชัน่ ไม่มรีาคาเด็ก*** 

2. ทารกอายุต า่กวา่ 2 ปี  ราคา 3,500 บาท 

3. เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทัวร ์/ สว่น

ทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วนั 
 

4. *** ซรียี ์MH น้ีเป็นราคาโปรโมชัน่ หากยกเลกิไม่สามารถคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทุกกรณี *** 

 

พเีรยีดราคาโปรโมช ัน่   6,999.- ไมส่ามารถตดักรุป๊เหมาได ้ 

*** หากตดักรุป้ตอ้งช าระเป็นราคา 7,999 

เงือ่นไขการตดักรุป๊มาเลเซยี  Malaysia Airline (MH)  FLASH 

15+0 เพิม่ 1,500 บาท จากซรียี ์(ไม่มหีัวหนา้ทัวร)์ 

15+1 เพิม่ 2,000 บาท จากซรียี ์

20+1 เพิม่ 1,500 บาท จากซรียี ์

25+1 เพิม่ 1,000 บาท จากซรียี ์

30+1 ราคาเท่าซรียี ์

 
 

 
 



 

 
 
 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ– กวัลาลมัเปอร ์- กรุงเทพฯ (ตัว๋กรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ท่านละไม่เกนิ 20 กก.  

 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบุไว ้ 
 คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหวา่งวนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  

 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศพัท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปล ีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีนัก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เน่ืองจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรือเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัท่าน 
2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาต ิ การ
จลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 

ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ
ในทุกกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
 


