ั ัสเมืองแห่งธรรมชาต ิ คาเมร่อนไฮแลนด ์
 สมผ
 พ ักทีโรงแรมระด ับมาตรฐาน 3 *
 นอนเก็ นติง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
ี มพู
ปุตราจายา และม ัสยิดสช
ั ัสเสน่ห ์เมืองหลวง ก ัวลาล ัมเปอร์
 สมผ

 ชมเมืองใหม่

 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุร ัสเมอเดก้า
ั ัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อส
 สมผ
ิ ระเล่นคาสโิ น ที เก็ นติงไฮแลนด์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีตารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ั
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ว ันแรก

03.30 น.

06:00 น.
09.10 น.

เทียง
บ่าย

เย็ น

ว ันทีสอง
เชา้

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็ บทีสนามบิน
 (ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
สนามบินสวุวรรณภูม ิ – ก ัวลาล ัมเปอร์ – ปุตราจายา –
คาเมร่อนไฮแลนด ์
(-/L/D)
คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบิน
MALAYSIA AIRLINE โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยต ้อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
เหินฟ้ าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA
AIRLINEเทียวบินที MH797 ** มีอาหารและเครืองดืมบริการ ***
ถึงสนามบินนานาชาติ กวั ลาล ัมเปอร์ หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร ้อย
จากนัน นําท่านเดินทางสูเ่ มือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร
แห่งอนาคต อันเป็ นทีตังของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชม
ความงดงามราวภาพฝั น ในนิยายอาหรับราตรีของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง
แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําทีจัตุรส
ั ปุตรา โดยมีฉากหลัง
เป็ นมัสยิดปุตรา ม ัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึงสร ้างจากหิน
อ่อ นสีกุหลาบ ตังอยู่รม
ิ ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาล
สีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิงใหญ่และสถานทีทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ตังอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางด ้านสถาปั ตยกรรมของมุสลิมทันสมัยทีสุดในโลก
สามารถบรรจุคนได ้ถึง 15,000 คน ใช ้เป็ นสถานทีที
สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพาน
วาวาซัน สะพานสวยทีสุดแห่งหนึง ซึงมีรป
ู ร่างประหนึง
ลูก ศร พุง่ ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
รับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์
มาเลเซีย สถานทีพักผ่อนตากอากาศทีขึนชือทีสุดแห่ง
หนึงของมาเลเซียระหว่างทางใหท
้ ่านได ้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลั บซับซ ้อนซึง
มีความงดงาม อยู่สงู กว่าระดับนําทะเล 4,500 ฟิ ต บนเขาแห่งนีแบ่งเป็ นชุมชนเมือง
สามระดับ (สามชัน) ชันแรกคือ Ring Let ชันทีสองคือ Tanahrata ชันทีสามคือ
Bring Chang ทุกระดับจะมีร ้านค ้าและโรงแรม แม ้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ ยังเปิ ด
ให ้บริการบนเขาแห่งนี นํ าท่านไต่ระดับภูเขาซึงเป็ นเส ้นทางทีคดเคียวจากเขาลูกหนึง
ไปสูเ่ ขาอีกลูก หนึง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาทีปลูกเรียงรายตามไหล่ เขา
นําท่านรบ
ั ประทานอาหารมือเย็ น STEAMBOAT สุกสไตล์
ี
มาเลเซีย
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ี ัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*
คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติงไฮแลนด์ (B/L/-)
้ ณ โรงแรมทีพ ัก
รับประทานอาหารเช า
นําท่านเข ้าชม นําตกเลคอิสก ันดา ซึงไหล่ผา่ นชันหินแกรนิต โดยชันสุดท ้ายทีไหล
ลงสู่สระนํ ามี ค วามสูง 25 เมตร ในบริเ วณใกล เ้ คีย งมีร ้านขายของทีระลึก ผัก และ
ผล ไม พ
้ ื นเมื อ งให ไ้ ด ล
้ ิมลอง พร อ
้ มเลื อ กซือหาผลิต ภั ณฑ์ จากใบชา โดยคาเม
รอนไฮแลนด์ เป็ นแหล่ งผลิตชาทีมีช ือเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายีห อ
้
BOH หรือ Best of Highlands
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นําท่านชืนชมกับบรรยากาศยามเช ้าอันเย็ นสบายบนยอดเขา จากนันแวะชม ฟาร์ม
ผึง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม ้หลากสี และซือหาผลิตภั ณฑ์จากนํ าผึงปลอด
สารพิษในฟาร์ม แล ้วนํ าชม ตลาดเชา้ แวะซือของพืนเมืองผลไม้ สดๆ และสินค้า
ท้องถิน อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสูเ่ ก็ นติง
เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนันเดินทางต่อสู่ เก็นติงไฮแลนด์ Genting Highland
ถึงสถานีกระเชา้ ลอยฟ้า SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ
ห้ามนํากระเป๋าใบใหญ่ขนกระเช
ึ
า้ เพราะฉะนนท่
ั านสมาชิกท ัวร์ตอ
้ งเตรียมกระเป๋าใบเล็ กขนาดไม่
้ นเก็นติง 1 คืน)
เกิน 22x14x9 นิวไปด้วยเพือเตรียมนําของส่วนต ังทีจะนําไปใชบ
่ อดเขาเก็ นติง ระยะทาง 3.4 กม. ซึง
นํ าท่านนัง กระเช ้าลอยฟ้ า ขึนสูย
ยาวทีสุ ด ในเอเชีย จะได ส
้ ัม ผัส ปุย เมฆหมอกอั น หนาทึบ และอากาศ
บริสท
ุ ธิอันหนาวเย็น (โปรดนําเสือหนาวติดต ัวไปด้วย)
เก็นติงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอด
เขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติด ต่อ ของรัฐ ปาหัง และรัฐ เซลั ง
งอร์ อยู่ สูงกว่าระดับ นํ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต หรือ 1,800 เมตร ห่ างจาก
นคร กั ว ลาลั ม เปอร์ 58 กิ โ ล เมต ร การก่ อ สร า้ งดํ า เนิ น ด ว้ ยค วาม
ยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได ้เริมลงมือตัดถนนขึนสู่ยอด
เขาในปี 2508 ใช ้เวลาถึง 4 ปี แล ้วจึงดําเนินการสร ้างรีสอร์ท โดยในปี
2514 ได ้เปิ ด โรงแรมแห่ ง แรก คือ Highlands Hotel ซึงปั จ จุ บ ันได ้
เปลียนชือเป็ น Theme Park Hotel

ั ***
*** อิสระร ับประทานอาหารเย็นทีเก็ นติงตามอ ัธยาศย
จากนันนําท่านเข ้าสู่ทพั
ี ก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
***โรงแรม ที FIRST WORLD ไม่มห
ี อ
้ งพ ักแบบ 3ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พ ักเดียวเพิม 1,500 บาทเฉพาะที Genting @ FIRST WORLD ***
หากห้องพักทีบน GENTING HIGHLAND เต็ม
ขอสงวนสิทธิในการเปลียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที KUALA LUMPUR แทน

ให ท
้ ่ านได ้ถ่ า ยรู ป ภาพเก็ บ ไว เ้ ป็ นที ระลึก กั บ สถานทีต่ าง ๆ และยั งมีบ ่อ นคาสิโ น
ระดับชาติ ทีได ้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่ างถูกต ้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนาน
กับการเสียงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน
รูเล็ ต ไฮโล บัคคาร่ า ลู ก เต๋ า ตู ้ม า้ เป็ นต ้น (สํา หรับ ท่ านทีต อ
้ งการเข ้าคาสิโน ท่าน

สุภาพบุรษ
ุ และสุภาพสตรีใส่ชด
ุ สุภาพ เด็กอายุตํากว่า 21 ปี ห ้ามเข ้าในคาสิโน)
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนีกําล ังทําการปร ับปรุงเพือเปิ ดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***

ว ันทีสาม
เช้า

ว ัดชินสวี - ว ัดถําบาตู – ก ัวลาลม
ั เปอร์ – ช้อปปิ ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ (B/L/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ ัก
อิส ระในยามเช ้าให ท
้ ่ านได ส
้ ัม ผั ส อากาศเย็ น สบายบนยอดเขา ทีมีอุณ หภู มิเ ฉลีย
ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซีย ส จนได ้เวลาอํ าลาสายหมอก นั งกระเช ้าไฟฟ้ ากลั บสู่
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สถานีกระเช ้าไฟฟ้ าโกตงจายา และนําท่านเดินทางไปสู่ ว ัดชิน สวี สักการะ
ิ สวี ซึงเป็ นเทพเจ า้ ทืชาวบา้ นในมณฑลฟูเ จี ย
รูป ปั นของพระอาจารย์ช น
นให ค
้ วามเคารพนั บ ถือ นอกจากนั นนั ก ท่ อ งเที ยวทั งชาวมาเลเซีย แล ะ
ชาวต่างชาติก็นย
ิ มมาทําบุญสักการะพระทีวัด แห่ งนีอยู่ เสมอ ทังนีวัดชิน สวี
ตังอยู่ ใ นป่ าหิน ทีมี ระดั บความสูงเหนือ นําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวั ด
ประกอบไปด ้วยเจดียแ
์ บบจีน พระพุทธรูป หินขนาดใหญ่ รูปแกะสลั กเจา้ แม่
กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบต
ั ธิ รรม และ ร ้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั นต่างๆ
ที เ รี ย งร าย ต าม ท า งเ ดิ น เ ลี ย บ ภู เข า ห ลั งจ า ก นั น โด ยส า รร ถสู่ น ค ร
กั ว ลาลั ม เปอร์ ระหว่ า งทางให ท
้ ่ านได พ
้ ั ก เปลียนอิร ิย าบถที บริเ วณร ้านค า้ สิน ค า้
พืนเมือ ง เพือเลือ กซือหาของฝากพืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ ด เต๋ เคล็ ด ลั บ คู่ ค รัว
มาเลเซีย กาแฟขาวขึนชือของเมืองอิโปห์ ทีมีรสหอมกลมกล่อมราวกั บกาแฟสด นํ า
ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป และนมั ส การ พระขั น ธกุ ม าร ที ว ด
ั ถํ าบาตู เป็ นศาสนสถานที
ศัก ดิสิท ธิของศาสนาฮินดู ด ้านหน า้ ปากทางขึนบัน ไดไปยั งถํา ข ้างบนมีรป
ู ปั นของ
พระขันธ์กุม ารสูงถึง 42.7 เมตร


จากนั นให้ทา
่ นได้ชมเมืองหลวงของมาเลเซีย

กรุงก ัวลาลม
ั เปอร์

......... น.

ซึงเป็ นเมืองทีตังขึนทีบริเวณทีแม่นํา 2 สายตัดกัน
นําท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ าในนครกั วลาลั ม เปอร์ ตึกปิ โตรน ัส
ซึงเป็ นอาคารแฝดทีสูงทีสุดในโลก ด ้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนันนํ าท่าน
ผ่านชม ม ัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยทีสุดในมาเลเซีย
 นํ าท่ านชม พระราชว งั อิส ตัน น่า ไนการ่ า ทีประทับของสมเด็ จพระรามาธิป ดี
ของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อบ
ั ดุล ซาม ัด ทีปั จจุบัน เป็ นสถานทีของ
ทางราชการ ตังอยู่ตรงข ้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึงเป็ นจัตุรัสทีรําลึกถึงวัน ที
มาเลเซียได ้ฉลองเอกราชพ ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
รับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
* นําคณะแวะเลือกซือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใหญ่ทสุ
ี ดในมาเลเซีย
 อิสระให ้ท่านได ้ช็อ ปปิ งทีหา้ ง MITSUI OUTLET พบกั นสิน ค ้าลดราคามากมาย
ั ากว่า 50 แบรนด์ (หากมีเวลาเหลือ)
50-70 % แบรนด์ชนนํ
ได้เวลาอ ันสมควร คณะพร้อมก ัน ณ จุดน ัดหมาย

18.05 น.

นําท่านลัดฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เทียวบินที



เทียง
บ่าย

MH780 ** มีอาหารและเครืองดืมบริการ ***
19.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ พร ้อมความประทับใจ

***************
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
ปร ับเปลียนราคา หากมีการปร ับขึนของภาษีนําม ันของสายบิน
กรุป
๊ ออกเดินทางได้เมือมีจา
ํ นวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์***
// ผูเ้ ดินทางถึง 15 ท่านขนไป
ึ
(มีห ัวหน้าท ัวร์)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกต ัวเครืองบินภายในประเทศ
เพือประโยชน์ของลูกค้า

้ านเหลือไม่
ต้องมีอายุใชง
น้อยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต
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อ ัตราค่าบริการ
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
**สําหร ับหน ังสอ
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็ บทีสนามบิน
 (ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

APR 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
5-7 APR 19
วันหยุดจักรี
6-8 APR 19
วันหยุดจักรี
11-13 APR 19
วันหยุดสงกรานต์

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

12-14 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
13-15 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
14-16 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
19-21 APR 19
20-22 APR 19
26-28 APR 19
27-29 APR 19

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

8,999.-

6,999.9,999.-

7,999.9,999.-

7,999.12,999.-

8,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.3,500.3,500.3,500.-

10,999.-

3,500.-

10,999.-

3,500.-

7,999.-

5,999.7,999.-

5,999.7,999.7,999.-

5,999.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.3,500.3,500.3,500.-

MAY 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
3-5 MAY 19
4-6 MAY 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

10-12 MAY 19
11-13 MAY 19
17-19 MAY 19
วันวิสาขบูชา
18-20 MAY 19
วันวิสาขบูชา
24-26 MAY 19

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.-

6,999.7,999.7,999.7,999.-

5,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน

พ ักเดียวเพิม

3,500.3,500.3,500.3,500.-

8,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-
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5,999.-

JUN 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

14-16 JUN 19

6,999.-

3,500.-

21-23 JUN 19

7,999.-

3,500.-

28-30 JUN 19

7,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

JUL 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
5-7 JUL 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

12-14 JUL 19
13-15 JUL 19
วันเข ้าพรรษา
14-16 JUL 19
วันเข ้าพรรษา
19-21 JUL 19
27-29 JUL 19
วันเฉลิมพระชมม์
พรรษา ร.10

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

6,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

8,999.-

3,500.-

8,999.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

9,555.-

3,500.-

3,500.-

AUG 19
ไฟล์ท
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ว ันเดินทาง
2-4 AUG 19
10-12 AUG 19
วันแม่แห่งชาติ
16-18 AUG 19
23-25 AUG 19
30 AUG – 1 SEP

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.-

9,555.-

3,500.-

7,999.7,999.6,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.3,500.-

SEP 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

6-8 SEP 19
13-15 SEP 19
20-22 SEP 19
27-29 SEP 19

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.7,999.7,999.6,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.-

OCT 19
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ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
4-6 OCT 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

5-7 OCT 19
12-14 OCT 19
วันคล ้ายวันสวรรคต ร.9

18-20 OCT 19
25-27 OCT 19
26-28 OCT 19

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

9,999.-

3,500.-

7,999.7,999.7,999.-

3,500.-

3,500.-

3,500.3,500.-

NOV 19
ไฟล์ท
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ว ันเดินทาง
1-3 NOV 19
8-10 NOV 19
15-17 NOV 19
22-24 NOV 19
29 NOV – 1 DEC

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

6,999.7,999.7,999.7,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน
3,500.3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.3,500.-

DEC 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
5-7 DEC 19
วันพ่อแห่งชาติ
8-10 DEC 19
วันรัฐธรรมนูญ
13-15 DEC 19
14-16 DEC 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน

8,999.-

3,500.-

8,999.-

3,500.-

8,999.8,999.8,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.-

21-23 DEC 19
28-30 DEC 19
วันหยุดปี ใหม่
29-31 DEC 19
วันหยุดปี ใหม่
30 DEC – 1 JAN
วันหยุดปี ใหม่

3,500.-

9,999.-

3,500.-

10,999.-

3,500.-

31 DEC – 2 JAN
วันหยุดปี ใหม่

10,500.-

3,500.-

JAN 20
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตัวคืน

พ ักเดียวเพิม

MH797
0555-0905

1-3 JAN 2020
วันหยุดปี ใหม่

8,999.-

3,500.-

3,500.-
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//
MH780
1805-1910

ํ ค ัญ - แจ้งข้อมูลสา
1. ***ราคาโปรโมชัน ไม่มรี าคาเด็ก***
2. ทารกอายุตํากว่า 2 ปี

ราคา 3,500 บาท

3. เงือนไขการจอง มัดจํ าท่านละ 5,000 บาท พร ้อมส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตให ้เจ ้าหน ้าทีจองทัวร์ / ส่วน
ทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
4. *** ซีรย
ี ์ MH นีเป็ นราคาโปรโมชัน หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงิน ทีชําระมาแล ้วในทุกกรณี ***
5. *** พีเรียดราคาโปรโมชัน 6,999.- ไม่สามารถตัดกรุป
๊ ได ้ *** หากตัดกรุ ้ปต ้องชําระเป็ นราคา 7,999

อ ัตรานีรวม








ค่าตัวเครืองบิน และภาษี นํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตัวกรุป
๊ )
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว ้ในรายการ
ค่าทีพัก 3 คืนพักห ้องละ 2 ท่านตามรายการ
ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได ร้ ะบุไว ้
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยูก
่ ับเงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที
เกิดขึนระหว่างวันเดินทางเท่านันโดยจะต ้องใช ้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อ ัตรานีไม่รวม
 ไม่ร วมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ

1500 บาท เก็ บทีสนามบิน

(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)






ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนําหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีมิได ้ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่ าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ
ภาษี มูลค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนสายการบน
ิ ในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน
โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
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เอกสารทีใชใ้ นการเดินทาง
 หนังสือเดินทางทีมีวันกํ าหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
 ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า

เงือนไขการยกเลิก
1. เนืองจากตัวเครืองบินต ้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน ้าตัวเท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิน ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิในการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให ้กับท่าน
2. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ ดินทางออกหรือเข ้าประเทศที
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่คน
ื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆทังสิ หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
ั เิ หตุ
ทีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
5. เมือท่านตกลงชําระเงิน ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับใน
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้แล ้วทังหมด

หมายเหตุ
ั จน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสย
ไม่อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีทสู
ี ญหาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บ ทีนอกเหนือ
ั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
ความรับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสุดวิสย
จลาจล ต่างๆ เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิการใช ้บริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่คน
ื เงิน
ในทุกกรณี
ิ ธิทีจะเปลียนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิทีจะ
 บริษัทฯมีสท
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน การไม่รบ
ั ประทานอาหารบางมือไม่เทียวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลัก ษณะเหมาจ่าย เมือท่าน
ได ้ชําระเงินมัดจํ าหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ
 บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัตแ
ิ ละ

อืนๆทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช ้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือ
ทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
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