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 สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์  

 พักท่ีโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นต้ิง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน 

 ชมเมืองใหม่ ปตุราจายา และมัสยิดสีชมพ ู

 สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์  

 ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตรุัสเมอเดก้า  

 สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ท่ี เก็นต้ิงไฮแลนด์ 
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โปรดดรูาคาและไฟล์ทบินท่ีตารางขายท้ายรายการเท่าน้ัน!! 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขบัรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 

 (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ) 

วนัแรก สนามบนิสววุรรณภูม ิ– กวัลาลมัเปอร ์– ปุตราจายา –  

                คาเมรอ่นไฮแลนด ์  (-/L/D) 

 

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

MALAYSIA AIRLINE โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใน

การเชค็เอกสารและสมัภาระ 

06:00 น. เหนิฟ้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE

เทีย่วบนิที ่MH797  ** มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร *** 

09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

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

อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรบัราตรขีองสถาปัตยกรรม

ตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพความ

ทรงจ าทีจ่ัตรุัสปุตรา โดยมฉีากหลงัเป็นมัสยดิปตุรา มสัยดิสชีมพ ู

(putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสกีหุลาบ 

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาลสชีมพู..มัสยดิอันงดงาม

ยิง่ใหญ่และสถานทีท่ างานของนายกรฐัมนตร ีตัง้อยู่เมอืงปุตราจายา 

ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมุสลมิทนัสมัยทีส่ดุในโลก 

สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การ

ประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุ

แห่งหนึง่ ซ ึง่มรีปูร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลงั 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อนตากอากาศ

ทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัธรรมชาตอินั

สลบัซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบ่งเป็นชมุชน

เมอืงสามระดบั (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring 

Chang ทกุระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ตธ่นาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขา

แห่งนี้ น าทา่นไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่าน

ชมทวิทศันไ์ร่ชาทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

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 ึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หลลงสูส่ระ

น ้ามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ ิม้

ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด  ์เป็นแหล่งผลติชาที่มี

ชือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   
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น าทา่นชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สมัผัส

กบัความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภณัฑจ์ากน ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ แลว้

น าชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิน่ อ าลายอดเขา คาเม

รอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไมเ่กนิ 
22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นต ิง้ 1 คนื) 

น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ข ึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุใน
เอเชียจะไดส้ัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น 
(โปรดน าเส ือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา 

Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สงูกว่า

ระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 

กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง 

ไดเ้ร ิม่ลงมือตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการ

สรา้งรีสอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel ซึง่

ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพ ิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 
 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  
ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

ใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสโินระดับชาต ิที่

ไดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการเสีย่งโชคต่างๆ 

เชน่ สลอ๊ตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ท่านสุภาพบุรุษ 

และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต 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 ทีม่อีุณหภูมเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 
องศาเซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจา
ยา และน าทา่นเดนิทางไปสู ่วดัชนิ สว ีสกัการะรูปปั้นของพระอาจารยช์นิ สว ีซ ึง่เป็นเทพเจา้ทื่

ชาวบา้นในมณฑลฟเูจีย้นใหค้วามเคารพนับถอื นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวมาเลเซยีและ
ชาวตา่งชาตกิ็นยิมมาท าบุญสกัการะพระทีว่ัดแห่งนี้อยู่เสมอ ทัง้นี้วัดชนิ สวีตัง้อยู่ในป่าหนิทีม่ี

ระดบัความสงูเหนือน ้าทะเลถงึ 4,600 ฟตุ ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดยีแ์บบจนี พระพุทธรูป
หนิขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิัตธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไป
ถงึรูปปั้นตา่งๆ ทีเ่รยีงรายตามทางเดนิเลยีบภูเขา หลังจากนัน้โดยสารรถสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์

ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณรา้นคา้สนิคา้พื้นเมือง เพื่อเลอืกซือ้หาของ
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ฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุด๊เต ๋เคล็ดลบัคูค่รัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมืองอโิปห ์ที่

มรีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด น าทา่นแวะถา่ยรูปและนมัสการ พระขนัธกมุาร ที ่วดัถ า้บา

ต ูเป็นศาสนสถานทีศ่กัด ิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมีรูป
ปั้นของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร  

 จากนั้นใหท้่านไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็น
เมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่ม่น ้า 2 สายตดักนั  

 น าท่านแวะถ่ายรูปกับสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซ ึง่เป็น

อาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  จากนัน้น าท่านผ่านชม มสัยดิอา

เหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

 น าทา่นชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทบัของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี 

ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยู่ตรง

ขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จาก

ประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย *   น าคณะแวะเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี 

 อสิระใหท้่านไดช้็อปป้ิงทีห่า้ง MITSUI OUTLET พบกันสนิคา้ลดราคามากมาย 50-70 

% แบรนดช์ัน้น ากว่า 50 แบรนด ์(หากมเีวลาเหลอื)  

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

18.05  น. น าทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airline เทีย่วบนิที ่MH780 ** 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิาร ***          

19.10  น.  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิพรอ้มความประทบัใจ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่น
ราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้ม ือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  

// ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีวัหนา้ทวัร)์ 
 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 
6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 
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อตัราคา่บรกิาร 

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

 

 APR 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

 1805-1910 

26-28 APR 19 7,999.- 

3,500.- 

27-29 APR 19 7,999.- 

MAY 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

3-5 MAY 19 7,999.- 

3,500.- 

4-6 MAY 19 7,999.- 
10-12 MAY 19 7,999.- 
11-13 MAY 19 7,999.- 
17-19 MAY 19 

วันวสิาขบูชา 
8,999.- 

18-20 MAY 19 

วันวสิาขบูชา 
9,999.- 

24-26 MAY 19 7,999.- 

JUN 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

14-16 JUN 19 6,999.- 

3,500.- 21-23 JUN 19 7,999.- 

28-30 JUN 19 7,999.- 
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JUL 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 JUL 19 6,999.- 

3,500.- 

12-14 JUL 19 7,999.- 
13-15 JUL 19 

วันเขา้พรรษา 
8,999.- 

14-16 JUL 19 

วันเขา้พรรษา 
8,999.- 

19-21 JUL 19 7,999.- 
27-29 JUL 19 

วันเฉลมิพระชมมพ์รรษา ร.10 
9,555.- 

AUG 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

 1805-1910 

2-4 AUG 19 7,999.- 

3,500.- 

10-12 AUG 19 

วันแมแ่ห่งชาต ิ 
9,555.- 

16-18 AUG 19 7,999.- 
23-25 AUG 19 7,999.- 

30 AUG – 1 SEP 6,999.- 

SEP 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

6-8 SEP 19 7,999.- 

3,500.- 
13-15 SEP 19 7,999.- 
20-22 SEP 19 7,999.- 

27-29 SEP 19 6,999.- 

OCT 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

4-6 OCT 19 7,999.- 

3,500.- 5-7 OCT 19 7,999.- 
12-14 OCT 19 

วันคลา้ยวันสวรรคต ร.9 
9,999.- 
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1805-1910 18-20 OCT 19 7,999.- 
25-27 OCT 19 7,999.-  

26-28 OCT 19 7,999.-  

NOV 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 NOV 19 6,999.- 

3,500.- 
8-10 NOV 19 7,999.- 
15-17 NOV 19 7,999.- 
22-24 NOV 19 7,999.- 

29 NOV – 1 DEC 7,999.-  

DEC 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

5-7 DEC 19 

วันพ่อแห่งชาต ิ
8,999.- 

3,500.- 
8-10 DEC 19 

วันรัฐธรรมนูญ 
8,999.- 

13-15 DEC 19 8,999.- 
14-16 DEC 19 8,999.- 
21-23 DEC 19 8,999.-  

28-30 DEC 19 

วันหยุดปีใหม่ 
9,999.-  

29-31 DEC 19 

วันหยุดปีใหม่ 
9,999.-  

30 DEC – 1 JAN 

วันหยุดปีใหม่ 
10,999.-  

31 DEC – 2 JAN 

วันหยุดปีใหม่ 
10,500.- 

 

 

 

 

 

JAN 20 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 

พกัหอ้งคู ่
พกัเดีย่วเพ ิม่ 

MH797 

0555-0905 

// 
MH780 

1805-1910 

1-3 JAN 2020 

วันหยุดปีใหม่ 
8,999.- 3,500.- 
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แจง้ขอ้มลูส าคญั - 

1. ***ราคาโปรโมชัน่ ไม่มรีาคาเด็ก*** 

2. ทารกอายตุ า่กวา่ 2 ปี  สอบถามเจา้หนา้ที ่

3. เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นที่
เหลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

**กรณุาช าระมดัจ าทนัที/ภายใน 2วนัท าการ หลงัได้รบัการยืนยนัการส ารองท่ีนัง่** 
ช าระเงินโดยโอนเงินเข้าบญัชี บริษทั รกัย้ิมทวัร ์ดงัน้ี    ช่ือบญัชี : อรินทรช์ยา  บรรเจิดศิริ 

    ธนาคารกสิกรไทย  เลขท่ี  760-2-60427–0     สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั  

                       ธนาคารไทยพาณิชย ์ เลขท่ี  405-0-14046-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                   ธนาคาร กรงุเทพ  เลขท่ี  919-0-20407-4      สาขาสขุมุวิท 77 (ประเวศ)    

                                ธนาคารกรงุไทย เลขท่ี  845-0-11221-4      สาขาเดอะพาซิโอ(ลาดกระบงั) 

                                       ธนาคารทหารไทย เลขท่ี  262-2-02142-2      สาขาเดอะพาซิโอลาดกระบงั 
   - หลงัจากท าการโอนเงินแล้วรบกวนส่งหน้าหนังสือเดินทาง(พาสปอรต์)พร้อมระบุหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลบัระบุโปรแกรม 

วนัเดินทางมาท่ีไลน์ออฟฟิค Line ID: @rakyimtour / rakyimtour / rakyimtour3 / rakyimtour2 /0613934433 / 
0818171514 / 0936952758   E-Mail: rakyimtour@gmail.com 

4. *** ซรียี ์MH นี้เป็นราคาโปรโมชัน่ หากยกเลกิไม่สามารถคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

5. *** พเีรยีดราคาโปรโมชัน่ 6,999.- ไม่สามารถตดักรุ๊ปได ้*** หากตดักรุป้ตอ้งช าระเป็นราคา 7,999 
 

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 (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิข ึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

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  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
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เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบุบนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้บับาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการ

ทวัรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไม่ถงึ 10 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตามรายการ ไม่สามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด 

ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าทา่น
รับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 

 

 


