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มาเลเซีย-คาเมรอ่น-เก็นต้ิงไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจายา่-กัวลาฯ 
4 วัน 3 คืน  เดินทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

 
 

สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมรอ่นไฮแลนด์ เที่ยวนา้ตกอีสกานด้า , ตลาดเชา้,ไรช่า 
เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว 
เล่นคาสิโน เดินช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ้าบาตู BATU CAVE ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู 
เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร ์ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER 

ไฮไลท์พิเศษ!!!! น าท่านล่องเรอืชมแม่น้ามะละกา พักที่ คาเมรอ่น 1 คืน / เก็นติง้ 1 คืน / มะละกา 1 คืน 
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสกุี้หม้อไฟที่คาเมรอ่น แจกน้าดื่มบรกิารทุกวันวันละ 1 ขวด 
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วันแรก       กรุงเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์– คาเมรอ่นไฮแลนด์ – น้าตกเลคอิสกันดา – ไรช่า                     (D) 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบรษัิทฯคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
International Covid19 Vaccination Certificate  
หรอื Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพรอ้ม)  
11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหารและ

เครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง 
RE-CHECK เอกสารส าหรบัใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันที่เดินทาง. 
2. Download APP : ลงทะเบียน  MySejahtera  
14.25 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์(เวลาเรว็กว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง) หลังผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองเรยีบรอ้ย  
น าท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตเซอร์แลนด์
มาเลเซีย สถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหน่ึงของ
มาเลเซียระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอัน
สลับซับซ้อนซ่ึงมีความงดงาม อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเล 4,500 
ฟิต บนเขาแห่งน้ีแบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับ (สามช้ัน) ช้ัน
แรกคือ Ring Let ช้ันที่สองคือ Tanahrata ช้ันที่สามคือ Bring 
Chang ทุกระดับจะมีร้านค้าและโรงแรม แม้แต่ธนาคาร
ต่างประเทศก็ยังเปิดให้บรกิารบนเขาแห่งน้ี น าท่านไต่ระดับ
ภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหน่ึงไปสู่เขาอีกลูก
หน่ึง ผ่านชมทิวทัศน์ไรช่าที่ปลูกเรยีงรายตามไหล่เขา 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ที่พัก Cameron Heritage หรอืเทียบเท่า 
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วันที่สอง      ตลาดเช้า – ฟารม์ผึ้ง -ไรช่า Cameron Valley Tea Houseน้าตกเลคอิสกนัดา - เก็นติ้งไฮแลนด์ 
– CABLE CAR  อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING                     (B/L/-) 

เช้า      รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าอันเย็นสบายบนยอดเขา น าชม ตลาดเช้า แวะซ้ือของพ้ืนเมืองผลไม้ 
สดๆ และสินค้าท้องถ่ิน พาท่านชมไร ่“สตรอเบอรร์ี”่ ที่ถือเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของที่น่ีอยู่เป็นจ านวนมากฟารม์
สตรอเบอรร์ีใ่นคาเมรอนฯ มีทั้งฟารม์เล็กๆของชาวบ้านฟารม์ปลูกสตรอเบอรร์ีท่ี่น่ีจะต่างจากเมืองไทยเรา 
คือที่คาเมรอนส่วนใหญ่นิยมท าเป็นโรงเรอืน แล้วท าโครงใส่ภาชนะปลูกสตรอเบอรร์ีเ่ป็นช้ันๆ บ้างก็ปลูกใน
กระถางที่แขวนอย่างเป็นระเบียบ เก็บผลง่าย จากน้ันแวะชม ฟารม์ผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้
หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้งปลอดสารพิษในฟาร์ม จากน้ันน าท่านแวะชมไร่ชา Cameron 
Valley Tea House  ซ่ึงที่น่ีเป็นจุดแวะพักระหว่างทาง โดยเป็นไรช่าขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นไรช่าแบบเปิดให้
เดินลงไปชมในไรไ่ด้ ภายในไรจ่ะมีเสน้ทางให้นักทอ่งเทีย่วลงไปเดินเทีย่ว ไปถ่ายรูปเล่น (ไม่รว่มค่าบัตรลง
ในไรช่าประมาณ 5 RM) 

 
น าท่านเข้าชม น้าตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหล่ผ่านช้ันหินแกรนิต โดยช้ันสุดท้ายที่ไหลลงสู่สระน้ามีความสูง 
25 เมตร ในบรเิวณใกล้เคียงมีรา้นขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พ้ืนเมืองให้ได้ลิ้มลอง พรอ้มเลือกซ้ือหา
ผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด์ เป็นแหล่งผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชา
ยี่ห้อ BOH หรอื Best of Highlands   

 
เที่ยง     รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-
2 ช.ม.)ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรยีมเงินค่าน ากระเป๋าขึ้นกระเช้า 20 RM 
ในกรณีที่กระเป๋าใหญ่เกนิขนาดทีร่ะบุไว้ ขนาดกระเป๋าที่สามารถน าขึ้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 56 
Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. หรอืขนาดไม่เกนิ 22น้ิว) 
น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ข้ึนสู่ยอดเขาเก็นต้ิง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สดุในเอเชียจะได้สมัผัสปุยเมฆ
หมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตัวไปด้วย) 
เก็นติ้งไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ใน
บรเิวณเขตติดต่อของรฐัปาหัง และรฐัเซลังงอร ์อยูสู่งกว่าระดับนา้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร 
ห่างจากนครกัวลาลมัเปอร ์58 กิโลเมตร การก่อสรา้งด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิม
โกะห์ตง ได้เริม่ลงมือตัดถนนข้ึนสู่ยอดเขาในปี 2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการสรา้งรสีอรท์   

*** อิสระรบัประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย *** 
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จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรอื “FIRST WORLD” เทียบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. ในกรณี คอนเฟิรมพัก โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไมม่ีห้องพักแบบ 3 ทา่น ไมม่ีเตียงเสรมิ ลูกคา้เลือกวา่จะพัก 3 

ท่านในห้อง TWN หรอืจะพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นต้ิง เพ่ิม 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นต้ิงช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C สว่นกลางคนื อุณหภมูิอยู่ที่ระหวา่ง 15°C - 20°C 
(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน) 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รบั
อนุญาตจากรฐับาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแม
ชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา่ ลูกเต๋า ตู้ม้า เป็นต้น(ส าหรบัท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และ
สุภาพสตรใีส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน) 

 

 
o อิสระให้ทา่นไดเ้พลิดเพลนิกับความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศยั ช้อปปิ้ ง เดินชม

ธรรมชาติ อากาศดีๆ  เสีย่งโชค นับเลขทีค่าสิโน หรอืตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK 
OUT 11.00 น. วนัรุง่ขึ้น 

First World Plaza เปน็ศนูย์รวมรา้นค้า รา้นอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นต้ิงรสีอรต์ 
Skytropolis Funland สวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่ มีเครือ่งเลน่รองรบันักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิดทุกวันเวลา 
10.00 – 22.00 น. นักทอ่งเที่ยวสามารถซ้ือบัตรเครือ่งเล่นแยกเฉพาะอยา่ง หรอืซ้ือบัตรแบบทุกเครือ่งเลน่ไม่
จ ากัดได้ Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยนา้พุ ม้าน่ังส าหรบั
พักผ่อน พุ่มไม้ดอกไม้ประดบัต่างๆ รวมทั้งมสีวนผีเสือ้ซ่ึงเปิดให้บรกิารทุกวันต้ังแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 
Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิ้ งมอลล์ทีอ่ยู่สูงที่สดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นต้ิงไฮแลนด์ มีรา้นคา้และ
รา้นอาหารกวา่ 70 รา้น จุดเด่นคือ การแสดงแสงสแีละไฟประดับในยามคา่คนื ที่เรยีกว่า Sky Symphony 
Casino ของเก็นต้ิงไฮแลนด์เปน็คาสโินขนาดใหญ่ที่เปดิทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 
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วันที่สาม  วัดชินสวี-วัดถ้าบาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอรเ์ดก้าสแควร-์ตกึปิโตรนัส–ล่องเรอืมะละกา   
(B/L/D) 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศา
เซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก  น่ังกระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่าน
เดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สักการะรูปปั้ นของพระอาจารย์ชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจ้าทื่ชาวบ้านในมณฑลฟูเจ้ีย
นให้ความเคารพนับถือ นอกจากน้ันนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบุญสักการะ
พระที่วัดแห่งน้ีอยู่เสมอ ทั้งน้ีวัดชิน สวีต้ังอยู่ในป่าหินที่มรีะดับความสูงเหนือน้าทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายใน
วัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถาน
ปฏิบัติธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้ นต่างๆ ที่เรยีงรายตามทางเดินเลียบภูเขา  
น าท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิรยิาบถที่บรเิวณ รา้นค้าสินค้าพ้ืนเมือง 
เพ่ือเลือกซ้ือหาของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิ
โปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้าบาตู 
เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู ด้านหน้าปากทางข้ึนบันไดไปยังถ้า ข้างบนมีรูปปั้ นของพระ
ขันธ์กุมารสูงถึง 42.7 เมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองที่ต้ังข้ึนที่บรเิวณที่แม่น้า 2 สายตัดกัน น าท่านผ่านชม 
มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนกา
รา่ ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็น
สถานที่ของทางราชการ ต้ังอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซ่ึงเป็นจัตุรสัที่ร าลึกถึงวันที่มาเลเซียได้
ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 
น าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนคร
กัวลาลัมเปอร ์ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุด
ในโลก ด้วยความสูงถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็น
สถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตน
เลส 33,000 แผ่น  และกระจกอีก 55,000 แผ่น  มี
คุณสมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน   
น าคณะแวะเลือกซ้ือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่
ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง ปุ
ตราจายา (Putrajaya city)  
ปุตราจายา ..นครแห่งอนาคต อัน เป็ นที่ ต้ั งของ
หน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรฐัมนตร ีชม
ความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรสัปุตรา 
โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซ่ึงสรา้งจากหินอ่อนสี
กุหลาบ ต้ังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ท างานของ
นายกรฐัมนตร ีต้ังอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก 
สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน  สะพานสวยที่สุดแห่งหน่ึง ซ่ึงมี รูปร่างประหน่ึงลูกศร พุ่งออกไปจากอาคาร
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กระทรวงการคลัง น าท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่
เที่ยวแห่งใหม่ๆ 
จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา “นครแห่งประวัติศาสตรข์องมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรก
และเป็นจุดเริม่ต้นของประเทศมาเลเซีย ย้อนรอยประวัติศาสตรท์ี่เต็มไปด้วยรอ่งรอยอารยะธรรม 
ไฮไลท์พิเศษ!!!! น าท่านล่องเรอืชมแม่น้ามะละลา เมื่อเรอืออกสู่แมน่า้ คุณจะได้ชื่นชมความสวยงามของ
ภาพปฏิมากรรมฝาผนัง ศิลปะท้องถ่ิน และเพลิดเพลินกับบารร์มิน้า ขณะอยู่บนเรอื ถ่ายรูปเก็บภาพความ
ทรงจ าของเมืองอันมีสีสันแห่งมะละกาแบบชิล ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคาร  
โร งแ รมที่ พั ก  โร งแ รม   IMPERIAL HERITAGE HOTEL/ MALACCA ECO TREE HOTEL / 
MARVELUX HOTEL / ARISSA HOTEL หรอืเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สี่    จตัุรสัดัชท์สแควร ์ - St.Paul’s Church  – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

น าชมเมืองมะละกา  จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุด
ศูนย์ กลางทางการปกครองในตลอดช่วง
ระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะละ
กา ปัจจุบัน เป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรสัดัตช์สแควรต้ั์งอยู่
บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคาร
รา้นค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 
ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสีแดงปูนกิน
หมาก หรือสี  salmon pink เป็นย่านที่มีสีสด
สวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดิน
รถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church 
ต้ังอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล สร้างข้ึนในปีพ.ศ. 
2064 ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรเ์พ่ือให้คนรุน่หลังได้เรยีนรูเ้ท่าน้ัน 
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ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งน้ีชื่อว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็น St. Paul เมื่อชาว
ดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้ นนักบุญฟรานซิส เซเวียร ์(St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการ
เผยแผ่ศาสนาครสิต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครัง้จนกระทั่งเสียชีวิตศพ
ของนักบุญฟรานซิสจึงได้รบัการฝังไว้ที่หน้าโบสถ์แห่งน้ีก่อนจะน าส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืน
โปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับเรอืสินค้าโบราณจ าลองจาก
ตะวันตก เมืองแห่งประวัติศาสตรข์องมาเลเซียซ่ึงเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฮอลันดา โปรตุเกส และ 
อังกฤษ มาก่อน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์
17.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH780 มี

อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง 
18.55 น .  เดิ น ท า ง ก ลั บ ถึ ง ส น า ม บิ น สุ ว ร รณ ภู มิ โ ด ย ส วั ส ดิ ภ า พ  พ ร้ อ ม ค ว า ม ป ร ะ ทั บ ใ จ 

*************************************************************************** 
เที่ยง   รบัประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์
14.50 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH782 มี

อาหารและเครือ่งดื่มบรกิารบนเครือ่ง 
16.05 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอ้มความประทับใจ 
*************************************************************************** 
** ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการปรบัเปล่ียนไฟล์ทบินขากลับ ระหว่าง MH780,MH782 ตามที่น่ังว่างของ
สายการบนิ** **เช็คไฟลท์ขากลับไดท้ี่ตารางด้านล่าง  ** 

 
   เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็นท่านที่ 2 ในห้อง   ราคาเท่าผูใ้หญ่ 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL (เด็กไม่มีเตียง) เป็นท่านที่ 3 ในห้อง ลดราคา 1,000.-บาท 
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP (เดก็มีเตียง) แบบเสรมิเตียง   ลดราคา 300.- บาท 

อัตราค่าบรกิารพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

ไฟล์ทบิน 
วันท่ีเดินทาง ผู้ใหญ่ 

ทารกอายุต่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

วันท่ี 09-12 กุมภาพันธ ์2566 
12,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

วันท่ี 23-26 กุมภาพันธ ์2566 
13,999.- 
12,999.- 

3,900. - 
4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

03-06 มีนาคม 2566 (วันหยุดยาว) 
14,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

วันท่ี 09-12 มีนาคม 2566 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

วันท่ี 16-19 มีนาคม 2566 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH782 14.50-16.05 

วันท่ี 23-26 มีนาคม 2566 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH780 17.45-18.55 

วันท่ี 06-09 เมษายน 2566  
14,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH780 17.45-18.55 

13-16 เมษายน 2566 (วันหยุดเทศกาล) 
15,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH780 17.45-18.55 

วันท่ี 04-07 พฤษภาคม 2566 
14,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH780 17.45-18.55 

วันท่ี 11-14 พฤษภาคม 2566 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

MH785 11.05-14.25 
MH780 17.45-18.55 

02-05 มิถุนายน 2566 (วันหยุดยาว) 
14,999.- 3,900. - 

4,900. - 
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มีตั๋วเครือ่งบินแล้วจอยแลนด ์     ลดราคา 4,000.-บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 7,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารบัทราบเงื่อนไขการจองทัวรท์ุกประการ *** 

หากท่านสนใจตดักรุป๊หรอืท ากรุป๊เหมา กรุณาติดต่อผ่าน AGENCY 
*พีเรยีดราคาโปรโมชั่น 12,999.- ไม่สามารถตัดกรุป๊เหมาได้ * 

 
พรอ้มส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใชง้านเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรบัเปลี่ยน
ราคาหากมีการปรบัขึ้นของภาษีน้ามันของสายบินหรอืการเปล่ียนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติม 
อัตราน้ีรวม   
❖ ค่ารถโค้ชปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์
❖ ต๋ัวเครือ่งบนิและภาษีนา้มัน ช้ันประหยัด ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมนา้หนักกระเปา๋ 30 กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ระบุไว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พัก 3 คนืพักห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบัตรเขา้ชมสถานทีท่่องเที่ยวตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ด้ระบุไว้  
❖ ค่าประกันอบุัติเหตุในการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหว่างวันเดนิทางเทา่น้ันโดยจะต้องใช้ใบรงัรองแพทย์และใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 
อัตราน้ีไม่รวม   
❖ ค่าทิปไกด+์ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบนิสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้า

ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 
❖ ค่าท าหนังสอืเดนิทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผู้ถือพาสปอรต์ต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเครือ่งดืม่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  
❖ คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้ระบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท์  ค่ามนิิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

❖ หนังสือเดนิทางทีม่ีวนัก าหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงื่อนไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้รว่มบรกิารทานอาหาร หรอืค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงินได้ เน่ืองจาก

ค่าบรกิารที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากต๋ัวเครือ่งบินต้องเดินทางตามวันที ่ที่ระบุบนหน้าต๋ัวเทา่น้ัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทั้งสิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรอืเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด
หรอืบางส่วนให้กับทา่น 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรอืเข้าประเทศที่บรษัิท
ระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธิไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิน้ หากทา่นใช้บรกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯได้ช าระคา่ใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบรษัิททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคนืเงินค่าทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุัติเหตุทีเ่กิด

จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว 

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยันกับลูกค้า 
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❖ ต๋ัวเครือ่งบินเป็นแบบกรุป๊คณะ ไม่สามารถเลือกหรอืล็อกที่น่ังได้ ที่น่ังอาจจะไม่ติดกัน ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไข
ของสายการบิน 

❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบรษัิทจะ Request ให้ทางโรงแรมตาม
ข้ันตอน ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบรษัิทยืนยันว่าจะเพียงพอ
ต่อจ านวนลูกค้า เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพ่ิม ตามเง่ือนไขของ
โรงแรมที่จอง 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน้ี์ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืได้รบับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบ
ของหัวหน้าทัวรแ์ละเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจาก
รายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสรจ็ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏิเสธ
การเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  

❖ บรษัิทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อน
การเดินทางในกรณีที่มีผู้รว่มคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่
สามารถขอหักค่าบรกิารคืนได้ เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมัดจ า
หรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รบัผิดชอบคา่เสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน่ๆที่อยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมทีเ่กิดข้ึนทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, 
การถูกท ารา้ย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรอืจากอบุัติเหตุต่างๆ 


