
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

HILIGHT  
1. นําทา่นสูค่าเมรอ่น ไฮแลนด ์ดนิแดนที!อากาศเย็น

ตลอดปี 
2. ชมมัสยดิปตุรา มัสยดิสชีมพ ูตั ,งอยูร่มิทะเลสาบปุ

ตรา 
3. ชมถํ,าบาต ู(Batu Cave) เป็นศาสนสถานที!ศักดิ:

สธื ิ:ของศาสนาฮนิด ู
4. ชมยอดเขาเก็นติ,งสถานที!พักตากอากาศอนัเลื!อง

ชื!อ 
5. ชมตกึแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที!สงูที!สดุใน

โลก6.อสิระชป้ปิ,งสนิคา้แบรนดด์ัง ที!ลดราคาสงูสดุ 
Mitsui Outlet 

 

วันที! 1 :  กรงุเทพฯ – กวัลาลัมเปอร ์- คาเมรอ่น ไฮ
แลนด ์– นํ,าตกอสีกนัดา 

วันที! 2 :  คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี! – สวน
ลาเวนเดอร ์– เก็นติ,ง – หา้ง First World 
Plaza  

วันที! 3 :  ถํ,าบาต ู- ตกึแฝดปิโตรนัส – เมอืงใหมป่ตุตรา
จายา – มัสยดิปตุรา - ชอ็ปปิ,ง Mitsui 
Outlet – กรงุเทพฯ 

 

MALAYSIA 
CHILL OUT เที�ยวครบ คุม้สดุ 

3 วนั 2 คนื  

โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์[MH] 
เดนิทาง : พฤษภาคม-กนัยายน 62 

เร ิ�มตน้เพยีง 8,888.- 



  

 

 

 

 

 กาํหนดการเดนิทาง 
 

วนัที� 19-21, 26-28 เมษายน 2562 8,888.- 
วนัที� 3-5 พฤษภาคม 2562 9,900.- 
วนัที� 10-12, 17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 
วนัที� 18-20 พฤษภาคม 2562 11,900.- 
วนัที� 14-16,  21-23, 28-30 มถินุายน 2562     9,900.- 
วนัที� 12-14, 19-21 กรกฎาคม 2562     9,900.- 
วนัที� 2-4, 16-18, 23-25 สงิหาคม, 30 สงิหาคม – 1 กนัยายน 2562     9,900.- 
วนัที� 10-12 สงิหาคม 2562     10,900.- 
วนัที� 6-8, 13-15, 20-22 กนัยายน 2562     9,900.- 
วนัที� 4-6, 18-20, 25-27 ตลุาคม 2562     9,900.- 
วนัที� 12-14 ตลุาคม 2562     10,900.- 
วนัที� 1-3,15-17,22-24 พฤศจกิายน,29 พฤศจกิายน – 1 ธนัวาคม 2562     9,900.- 
วนัที� 30 ธนัวาคม 2562–1 มกราคม 2563,31 ธนัวาคม 2562–2 มกราคม 2563 11,900.- 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 
หวัหนา้ทวัรท์ี!ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

 

วนัที� 1 กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์-คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- นํ Nาตกอสีกนัดา 
09.00 น. คณะมาพรอ้มกันที! สนามบนิสุวรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชั ,น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร ์M เช็คอนิ

กรุ๊ปของสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ที!ใหก้ารตอ้นรับ และ
อํานวยความสะดวก 

11.05 น. นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์เมอืงกวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ 
มาเลเซยีแอรไ์ลน ์เที!ยวบนิที! MH785 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั!วโมง 

14.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์นําท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศลุกากรแลว้ (เวลาที!ประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชั!วโมง)   

 

เดนิทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด ์ซ ึ!งเป็นสถานที!ตากอากาศ พักผ่อนที!ข ึ,นชื!อที!สุดแห่งหนึ!งของ
ประเทศมาเลเซยี ดนิแดนที!อยูส่งูกวา่ระดบันํ,าทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาติ
บนเขาอันสลับซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิกบัความงดงามซึ!งประกอบดว้ย สิ!งกอ่สรา้ง
และประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที!ปลูกทั!วทั!งขุนเขา พรอ้มกับ
ทัศนยีภาพอนัสวยงาม ใหท้กุทา่นไดอ้สิระเลอืกชมิชารสชาตติา่งๆและถา่ยรปูธรรมชาตอินัสวยงาม 
นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับนํ,าตกอสีกันดา ซึ!งเป็นนํ,าตกที!มีความสวยงามแบบธรรมชาตอิย่างมาก 
ตั ,งอยู่ระหว่างเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชื!อเต็มนํ,าตกอสีกันดาก็คอื Lata Iskandar 
Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นนํ,าตกธรรมชาตทิี!มคีวามชมุชื!นและมนํี,าไหล
ตลอดทั ,งปี 

คํ!า รับประทานอาหารคํ!า ณ ภตัตาคาร 
เขา้พัก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที� 2 คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี� – สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติNง – หา้ง 



  

 

 

 

First World Plaza 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 
 นําทา่นสมัผัสบรรยากาศอนัสดชื!นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ นําทา่นชม สวนสตรอเบอรี! 

ที!มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั ,งปี จากนั,นนําท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron 
Garden) ใหท้า่นไดอ้สิระถา่ยรปูตามอธัยาศยั 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
กลางวนั 

 

จากนั,นนําทา่นเดนิทางสูย่อดเขาเก็นติNง (City of Entertainment) สถานที!พักตากอากาศอัน
เลื!องชื!อ เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า นําท่านนั!งกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สูย่อด
เขา เก็นติ,ง ไฮแลนด ์นครที!ไม่เคยหลับใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั ,งปี ใชเ้วลาประมาณ 10 
นาที นั!งกระเชา้ขา้มภูเขาที!ที!มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั,นนําท่านชมเฟิสร์
ทเวลิด์พลาซา่ ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบั CITY OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปปิ,ง
ที! FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ!งเปิดปี 2017 หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE เป็น
หา้งสรรพสนิคา้ที!ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที!เต็มไปดว้ยสนิคา้แบรนดเ์นมชั ,นนําของโลก
มากมาย ทา่นสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาตมิากมาย รวมถงึรา้นอาหารไทย อาหารจนี 
อาหารญี!ปุ่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกนั!งรถรางชมโดยรอบเก็นติ,ง และสามารถสนุกกบั SNOW 
WORLD โลกแห่งหมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มที!กับ บา้นผีสงิ อสิระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่า
เครื!องเล่น) หรือใหท้่านสนุกกับคาสโินเสี!ยงโชคซึ!งเปิดตลอด 24 ช.ม. ที!มีเครื!องเล่นที!ถูก
กฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืทา่นจะเลอืกซื,อชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศัย 
(กรณีท่านที!จะเขา้คาสโิน **สภุาพบรุุษควรสวมเสื,อคอปกและรองเทา้หุม้สน้ สภุาพสตรแีตง่กาย
สภุาพและเด็กอายตํุ!ากวา่ 21ปี หา้มเขา้คาสโิน** 
**อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพื!อความสะดวกสบายในการทอ่งเที!ยว** 

 ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนัดหมาย 
เขา้พัก 

 
นําคณะเขา้สู่ที!พกั Awana Hotel  Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 
ดาว หรอื เทยีบเทา่  

 **ในกรณีที!ไม่สามารถเขา้พักโรงแรม ที!เกนติ,งได ้จะเปลี!ยนเป็นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร ์
Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่** 

วนัที� 3 ถํ Nาบาตู – ตกึแฝดปิโตรนสั - เมอืงใหมปุ่ตตราจายา – มสัยดิปุตรา- ช็อป
ปิN งที� Mitsui Outlet - กรงุเทพ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

นําท่านเดนิทางสู ่ถํ Nาบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอรแ์ละไดรั้บความนยิมในหมู่นักท่องเที!ยว 
เป็นวัดและสถานที!ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดว้ย ในแต่ละปี ผู ม้ีใจศรัทธาและ
นักทอ่งเที!ยวหลายพันคนเดนิทางมาที!นี! โดยเฉพาะอยา่งยิ!ง ระหวา่งเทศกาลประจําปีไทปซูมั  
ถํ,าหนิปูนแห่งนี,ตั ,งอยู่ทางดา้นเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยสามถํ,าหลัก ซึ!งใชเ้ป็นวัด
และศาลฮนิด ูสิ!งที!น่าสนใจที!สดุของถํ,าบาตก็ูคอื รปูปั,นเทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ี!ตั ,งอยูใ่กล ้
กับปากถํ,า นอกจากนี, หากคุณเดนิขึ,นบันได 272 ขั ,น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเสน้
ขอบฟ้าที!สวยงามของเมอืงไดอ้ยา่งชดัเจน รอบๆ วดั คณุจะเห็นลงิวิ!งเลน่กนัอยา่งอสิระ ที!นี!ยังเป็น
จุดปีนหนา้ผาที!ไดรั้บความนิยมในหมู่นักท่องเที!ยวที!ชื!นชอบการผจญภัย นอกจากนี, ยังมถํี,ารา
มายณะซึ!งดา้นในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดใูหเ้ที!ยวชม 
นําทา่นถา่ยรปูกบั ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึNน 28 USD) ซึ!งเป็นสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าใน
กวัลาลมัเปอร ์และยังเป็นอาคารแฝดที!สงูที!สดุในโลก ที!สงูถงึ 452 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (Songfa Bakuteh) 

บา่ย 
 

นําท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมอืงแห่งอนาคตที!มคีวามงดงามประดุจ
เมอืงเนรมติเป็นเมอืงที!ใหค้วามสําคัญ กับสิ!งแวดลอ้ม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี!สมัยใหม ่
และยังเป็นที!ตั ,งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของ
สถาปัตยกรรมที!สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซยี นําท่านชมจัตุรัสปุตรา นําท่านชมมัสยดิปุ
ตรา มัสยดิสชีมพ ูมัสยดิแหง่เมอืงซึ!งสรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตั ,งอยูร่มิทะเลสาบปตุรา 



  

 

 

 

คํ!า 
 

หลังจากนั,นใหท้่านอสิระช็อปปิ,งที! หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอาทเ์ลท
ระดบัพรเีมยีม ทมีสีนิคา่ลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสนิคา้แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ซึ!งอยูใ่กลก้บั
อาคารผูโ้ดยสารของสนามบนินานาชาตกิัวลาลัมเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจําหน่ายสนิคา้แบรนดด์ัง
นับรอ้ยรา้น ตั ,งแตแ่บรนดเ์ครื!องสําอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชั!น บนพื,นที!หลายหมื!นตารางเมตร
กบัความตื!นตาตื!นใจที!เพิ!งเปิดใหบ้รกิารไปเมื!อกลางปีที!ผา่นมา 
**อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพื!อความสะดวกสบายในการทอ่งเที!ยว** 

19.00 น. สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์

22.00 น. นําท่านเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพมหานคร โดยสายการบนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน์ เที!ยวบนิที! MH796 
ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั!วโมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดิ:ภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 
โปรแกรม : MALAYSIA CHILL OUT เที�ยวครบ คุม้สดุ 3 วนั 2 คนื โดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์

 

อตัราคา่บรกิาร 

กาํหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี
(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็ก 2- 12 ปี 
(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พักเดี!ยวเพิ!ม 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั{ว 
ทา่นละ 

26-28 เมษายน 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

03-05 พฤษภาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

10-12 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

17-19 พฤษภาคม 2562 8,888.- 8,888.- 8,888.- 4,500.- 4,388.- 

18-20 พฤษภาคม 2562 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 7,500.- 

14-16 มถินุายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

21-23 มถินุายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

28-30 มถินุายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

12-14 กรกฎาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

19-21 กรกฎาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

02-04 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

10-12 สงิหาคม 2562 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 5,500.- 

16-18 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

23-25 สงิหาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

30 สงิหาคม – 01 
กนัยายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

06-08 กนัยายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 



  

 

 

 

13-15 กนัยายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

20-22 กนัยายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

04-06 ตลุาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

12-14 ตลุาคม 2562 10,900.- 10,900.- 10,900.- 4,500.- 5,500.- 

18-20 ตลุาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

25-27 ตลุาคม 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

01-03 พฤศจกิายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

15-17 พฤศจกิายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

22-24 พฤศจกิายน 2562 9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

29 พฤศจกิายน – 1 
ธันวาคม 2562 

9,900.- 9,900.- 9,900.- 4,500.- 5,500.- 

30 ธันวาคม 2562 – 1 
มกราคม 2563 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 5,500.- 

31 ธันวาคม 2562 – 2
มกราคม 2563 11,900.- 11,900.- 11,900.- 4,500.- 5,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วันเดนิทางกลับ) ทา่นละ 4,500 ราคานี,รวมรายการทัวร ์ตั{วเครื!องบนิ*** 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศนท์อ้งถิ�นและคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ี�ดแูลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี�ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 

 

เง ื�อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี!ยนแปลงไดทั้ ,งนี,ข ึ,นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสดุวสิยัตา่งๆที!ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะคํานงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคัญ*** 
 
***หากทา่นที!ตอ้งออกตั{วภายใน (เครื!องบนิ, รถทัวร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามที!เจา้หนา้ที!ทกุครั ,งกอ่นทําการออกตั{วเนื!องจาก
สายการบนิอาจมกีารปรับเปลี!ยนไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 
 
หมายเหต ุ
สําหรับผูเ้ดนิทางที!อายไุมถ่งึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ
จากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุานําพาสปอรต์ตดิตัวมาในวันเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายไุมตํ่!ากวา่ 6 เดอืน หรอื 180 
วัน ขึ,นไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งตํ!า 6 หนา้ 
 
เง ื�อนไขการจอง 
1.กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทางและกรณุาเตรยีมเงนิเต็มจํานวนคา่ทัวร ์บาทพรอ้มกบัเตรยีมเอกสารสง่
ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว้ 



  

 

 

 

2.การชาํระคา่ทัวรส์ว่นที!เหลอืทางบรษัิทฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วันทา่นควรจัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ย
กอ่นกําหนดเนื!องจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ที!พักและตั{วเครื!องบนิมฉิะนั,นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทั ,งหมด 
2.แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยเต็มจํานวนคา่ทัวร ์
3.แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วันกอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ: เก็บคา่ใชจ้า่ยทั ,งหมด 
4.สําหรับผูโ้ดยสารที!ไมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื!นวซีา่ให ้เมื!อผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ
เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ:ในการคนืคา่มัดจําทั ,งหมด 
5.บรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยทั ,งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตาม
จํานวนที!บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ทา่นขึ,นไป)เนื!องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื!นที!เดนิทางในคณะ
เดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆที!เกดิจากการยกเลกิของทา่น 
6.กรณีเจ็บป่วยจนไมส่ามารถเดนิทางไดซ้ึ!งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะทําการเลื!อนการ
เดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ ,งนี,ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที!ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตั{วใน
กรณีที!ไมส่ามารถเดนิทางได ้
7.กรณีทา่นไดช้าํระคา่ทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืคา่ทัวรห์รอืมัดจําให ้แตท่างบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการหัก
คา่ใชจ้า่ยบางสว่นที!เกดิขึ,นจรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตั{วเครื!องบนิไปแลว้ หรอืไดช้าํระคา่บรกิารในสว่นของทางเมอืง
นอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ:ในการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิที!เกดิขึ,นแลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 
8.กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื!องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที!ไมว่า่เหตผุลใดๆ ก็ตามทาง
บรษัิทของสงวนสทิธิ:ในการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ ,งหมด 
 

อตัราคา่บรกิารนีNรวม 
1. คา่ตั{วโดยสารเครื!องบนิไป-กลับ ชั ,นประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
กรณีทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลี!ยนระดับชั ,นที!นั!งจากชั ,นประหยัดเป็นชั ,นธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์
จะตอ้งดําเนนิกอ่นเดนิทาง 7 วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชาํระเงนิเพื!ออพัเกรดตอ้งกระทําที!เคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วัน
เดนิทาง เทา่นั,น  
2. คา่ที!พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที!ระบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามที!ระบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
4. เจา้หนา้ที!บรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 
5. คา่นํ,าหนักสมัภาระรวมในตั{วเครื!องบนิ [มาเลเซยีแอรไ์ลน ์/ สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์30 กโิลกรัม / นกสกูต๊ 20 กโิลกรัม / แอร์
เอเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การบนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม] คา่
ประกนัวนิาศภัยเครื!องบนิตามเงื!อนไขของแตล่ะสายการบนิที!มกีารเรยีกเก็บ 
6. คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท ตามเงื!อนไขของกรมธรรม ์
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื,อประกนัการเดนิทางสําหรับครอบคลมุเรื!องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  
เพิ!มเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
- เบี,ยประกนัเริ!มตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบี,ยประกนัเริ!มตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 



  

 

 

 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที!มอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนื!อง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
7. ภาษีมลูคา่เพิ!ม 7% และหัก ณ ที!จา่ย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีNไมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ใชจ้า่ยอื!นๆ ที!นอกเหนอืที!ระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครื!องดื!ม นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ 
3. คา่ภาษีนํ,ามัน ที!สายการบนิเรยีกเก็บเพิ!มภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั{วเครื!องบนิ 
4. คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ทา่น 
 


