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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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วนัแรก สนามบนิสววุรรณภูม ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา –  

                  คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

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

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

05.55 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINEเทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.05 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

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

แห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรบัราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความทรงจ าทีจ่ัตรุัสปุตรา โดยมฉีากหลงั

เป็นมัสยดิปุตรา มสัยดิสชีมพ ู(putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิ

อ่อนสกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรัฐบาลสชีมพู..มัสยดิอันงดงาม

ยิง่ใหญ่และสถานทีท่ างานของนายกรฐัมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา ผสมผสาน

ทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทนัสมัยทีส่ดุในโลก สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 

คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั 

สะพานสวยทีส่ดุแห่งหนึง่ ซ ึง่มรีปูร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลงั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อน

ตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั

ธรรมชาตอินัสลบัซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยูส่งูกว่าระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต บน

เขาแห่งนีแ้บ่งเป็นชมุชนเมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื 

Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่

ธนาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี้ น าทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็น

เสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่านชมทวิทศันไ์ร่ชาทีป่ลกู

เรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (B/L/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

น าทา่นเขา้ชม น า้ตกเลคอสิกนัดา ซ ึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หล

ลงสูส่ระน ้ามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผกัและ

ผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภณัฑจ์ากใบชา โดยคาเม

รอนไฮแลนด ์เป็นแหลง่ผลติชาทีม่ชีือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ 

BOH หรอื Best of Highlands  น าทา่นชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบน

ยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สมัผัสกบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้

หาผลติภณัฑจ์ากน ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ไรส่ตรอเบอรี ่ซ ึง่ออกผล
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ตลอดปี ทา่นสามารถเก็บสตรอเบอรีส่ดจากไร่ หรอืซือ้ผลติภณัฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็น

ของฝาก ตืน่ตากบัความงามหลากสสีนัของบรรดาดอกไมใ้นสถานเพาะพันธุไ์ม ้

ดอกไมป้ระดบั อาท ิกหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ เบริด์ออฟพาราไดซ ์อ าลายอด

เขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  

(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มน ากระเป๋าใบใหญ่ข ึน้กระเชา้ เพราะฉะนัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกนิ 

22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 

น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุใน

เอเชยีจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรด

น าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโิน

ระดบัชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรฐัเซ

ลงังอร ์อยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร

กวัลาลมัเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชา

คาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ร ิม่ลงมอืตดัถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้

จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands 

Hotel ซึง่ปัจจบุันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

 

   จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL  

   GENTING เทยีบเทา่  3 ****โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไม่มหีอ้งพักแบบ 3ทา่น  

   ไม่มเีตยีงเสรมิ พักเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

 

หากหอ้งพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

 

ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบี่อนคาสโิน

ระดบัชาต ิทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐับาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนาน

กบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ (ส าหรับทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่น

สภุาพบุรุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายตุ า่กว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

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

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

อสิระในยามเชา้ใหท้า่นไดส้มัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีุณหภมูเิฉลีย่

ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าทา่นเดนิทางไปสู ่วดัชนิ สว ีสกัการะรูปปั้น

ของพระอาจารยช์นิ สว ีซ ึง่เป็นเทพเจา้ทืช่าวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนับ

ถอื นอกจากนัน้นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวมาเลเซยีและชาวตา่งชาตกิน็ยิมมาท าบุญ

สกัการะพระทีว่ัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทัง้นี้วัดชนิ สวตีัง้อยู่ในป่าหนิทีม่รีะดบัความสงูเหนือ
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น ้าทะเลถงึ 4,600 ฟตุ ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดยีแ์บบจนี พระพุทธรูปหนิขนาด

ใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวม

ไปถงึรูปปั้นตา่งๆ ทีเ่รยีงรายตามทางเดนิเลยีบภเูขา หลงัจากนัน้โดยสารรถสู ่นคร

กวัลาลมัเปอร ์ระหว่างทางใหท้า่นไดพ้กัเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้

พืน้เมอืง เพือ่เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุด๊เต ๋เคล็ดลบัคูค่รวั

มาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด น า

ทา่นแวะนมัสการ พระขนัธกมุาร ที ่วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิข์อง

ศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีูปปั้นของพระขนัธก์มุารสงู

ถงึ 42.7 เมตร  

 จากนัน้ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุกวัลาลมัเปอร ์
ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตดักนั  

 น าทา่นแวะถา่ยรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตรนสั 

ซ ึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร จากนัน้น าทา่น

ผ่านชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

 แวะถา่ยรูปกบั อนสุาวรยีท์หารอาสา เพือ่ล ารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้ก่

สงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารุณะทีส่วยงาม  จากนัน้น า

ทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทบัของสมเด็จพระรามาธปิดขีอง

มาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ทีปั่จจุบนัเป็นสถานทีข่องทาง

ราชการ ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตรุัสทีร่ าลกึถงึวันที่

มาเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย *   น าคณะแวะเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกนัสนิคา้ลดราคามากมาย 

50-70 % แบรนดช์ัน้น ากว่า 50 แบรนด ์ 

   ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

18.05  น. น าทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่

MH780 ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ 

 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัข ึน้ของภาษีน ้ามันของสายบนิ // กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มี
จ านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไม่มหีัวหนา้ทวัร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้

ทวัร)์ 

 

อตัราคา่บรกิาร 

MAY 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์

หกัคา่ต ัว๋คนื 
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 
// 

MH780 

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.- 
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1805-1910 18-20 MAY 18 7,999.- 3,500.- 

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

JUNE 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 

วนัหยุดยาว 10,999.- 3,500.- 

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

AUG 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 
วนัแมแ่หง่ชาต ิ 10,999.- 3,500.- 

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

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

SEP 18 
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ไฟลท์ วนัเดนิทาง 
ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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.- 

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

OCT 18 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 

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 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

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 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 
0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

8-10 DEC 18 
วนัรฐัธรรมนูญ 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.- 
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22-24 DEC 18 7,999.- 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.- 

31 DEC -2 JAN 

วนัปีใหม ่ 11,999.- 3,500.- 

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

 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***ราคาโปรโมช ัน่ ไมม่รีาคาเด็ก***   ทารกอายุต า่กวา่ 2 ป  ราคา 3,500 บาท 

เง ือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 4,000 บาท 
ชว่งเทศกาล มดัจ าทา่นละ 6,000 บาท   

 
สง่แฟกซห์นา้พาสปอรต์ / สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

 
อตัรานีร้วม   

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

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไม่เกนิ 20 กก.  

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

เกดิข ึน้ระหว่างวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  

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

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   
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 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน

สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบุในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน

ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ

ความรบัผดิชอบของหัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการ

จลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 

ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

ในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไม่สามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมือ่ทา่น

ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวัิตแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 
 


