
#10477 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน วัดถํ้าบาตู
เก็นติ้งไฮแลนด พระราชวังแหงชาติ บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร มัสยิดปุตรา พระราชวังแหงชาติ จัตุรัสเมอรเดกา
ถายภาพกับตึกปโตรนัส ยานจาลันอาลอร เก็นติ้งไฮแลนด วัดถํ้าบาตู ชอปปง
สินคาพ้ืนเมือง ชอปปงมิตซุยเอาทเลต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิด
ปุตรา) - กัวลาลัมเปอร - พระราชวังอีสตานา ไนการา - จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union
Jack) - ตึกปิโตรนัส

  

Pudu
plaza
Hotel
Kuala
lumper
หรือเทียบ
เทา

2 กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง - เก็นต้ิง ไฮแลนด - กัวลาลัมเปอร - จาลันอาลอร   

Pudu
plaza
Hotel
Kuala
lumper
หรือเทียบ
เทา

3 วัดถ้ําบาตู - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ม.ค. 65 - 14 ม.ค. 65 ฿7,999 ฿7,999 ฿7,999 ฿3,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร - นครปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู หรือ มัสยิดปุ
ตรา - กรุงกัวลาลัมเปอร - พระราชวังอีสตานา ไนการา หรือ
อิสตานาเนการา - ลานประกาศเอกราช หรือ จัตุรัสเมอรเดกา -
ตึกปโตรนัส

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกัน ณ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน
มาเลเซียแอรไลน (MH) พบเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก

05.55 น. ออกเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH797 (ใชระยะ
เวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)

09.10 น. เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร ผานพิธีตรวจคนเขาเมือง

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตรายาจา (Putrajaya) เมืองแหงอนาคตของซ่ึงถูกออกแบบใหเป็นเมืองท่ีทันสมัย ครบถวนดวย
สถาปัตยกรรมและงานดีไซน ท่ีล้ําหนารายลอมดวยความเป็นธรรมชาติท่ีรวมเอาสวนและทะเลสาบเขาดวยกันอยางลงตัวสําหรับ
เป็นท่ีทําการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือทําเนียบรัฐบาล

บันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษน้ีกับฉากหลังท่ี มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมท่ี
กอสรางดวยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได 15,000 คน อยูบนแหลมปุตราจายา จุดท่ีสูงท่ีสุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึก
ประมาณ 25 ชั้น เป็นจุดเดนท่ีสําคัญของเมืองน้ี

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซีย (Kuala Lumpur Garden City Of Light) กัวลาลัมเปอร เมืองสุกสวาง
กลางสวนสวย

ผานชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน หอคอยท่ีสุง เป็นอันดับสี่ของโลก KL Tower ท่ีมีความสูง 421
เมตร

นําทานชม พระราชวังแหงชาติ Istana Negara พรอมทหารมาและทหารราบประจําพระองค

นําทานชม จัตุรัสเมอรเดกา Dataran Merdeka ตั้งอยู ณ จุดบรรจบของแมน้ําคลางกับแมน้ํากอมบัก เป็นสถานท่ีแหง
ประวัติศาสตรท่ีซ่ึงธงชาติอังกฤษถูกปลดลงแลวแทนท่ีดวยธงชาติมาเลเซีย คําวา “เมอรเดกา” หมายถึงเอกราช จุดเดนอยูท่ีเสาธง
ขนาดใหญสูงถึง 100 เมตร และเต็มไปดวยอาคารในยุคอาณานิคมและกล่ินอายของสถาปัตยกรรมอังกฤษ

จากนั้นนําทานถายภาพคูกับ ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ท่ีมีความสูง 452 เมตร ไวเป็นท่ีระลึก

ค่ํา

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บะกูดเต

พักท่ี Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียท่ีเป็นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุตราจายาได
ชื่อวาเป็นเมืองในสวนท่ีสวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของท่ีน่ีคือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารท่ีทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารท่ี ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา จุดท่ีสูงท่ีสุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็นจุดเดนท่ีสําคัญของเมือง นอกจากนั้นก็ มีทะเลสาบท่ีสรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม และ มีสะพานท่ีออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

กัวลาลัมเปอร

พระราชวังอีสตานา ไนการา

จัตุรัสเมอรเดกา (เสาธง Union Jack)

 บาย

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

เป็นพระราชวังแหงชาติ ท่ีเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับ
ตั้งแตนั้น

เป็นจัตุรัสท่ีเกิดขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองความเปนเอกราชหลังจากท่ีถูกอังกฤษปกรองมาอยาง
ยาวนาน ตัวจัตุรัสเป็นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ และเป็นท่ีตั้งของเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก
Union Jack ท่ีสูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆน้ี ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษอยาง
เห็นไดชัด ไมวาจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ท่ีทุกๆ วันชาติของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะ
มาชุมชนเพ่ือเฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง - เก็นติ้ง ไฮ แลนด - กรุงกัวลาลัมเปอร -
จาลันอาลอร

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ตึกปโตรนัส
เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ท่ีแวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิโตรนัสมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟา
(Skybridge) ท่ีน่ีนับวาเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดของโลก

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด (โปรดนําเสื้อกันหนาว หรือเสื้อหนาติดตัวไปดวย) สถานีกระเชาลอยฟา

บาย

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการน่ังกระเชาลอยฟา Sky way ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัย
และมีความเร็วท่ีสุดในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวท่ีสุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิอั์นหนาว
เย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดไปดวย)

เขาชมบอนคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาต จากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย (อิสระ) อิสระกับกิจกรรมตางๆบนเก็นติ้ง
ไฮแลนด อาทิเชน สวนสนุก , เดินเลนเท่ียวชมนครแหงความบันเทิงตางๆ เชน สัมผัสความเย็นของหิมะท่ีSnow World ,
Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกวา 500 ชนิด ท่ีหาชมไดยากจากโลกใบน้ีชอปป้ิงสินคาแบรน
เนมดังจากท่ัวโลกท่ีลดกระหน่ําราคาตลอดปีสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล
เป็นตน (ทานสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิยม เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หาม
เขา)

กอนเดินทางกลับเขาสูกัวลาลัมเปอร นําทานแวะซ้ือช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหมเป็นของฝากกลับบาน

นําทานเท่ียวยาน จาลันอาลอร (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนท่ีคึกคักท่ีสุดในกัวลาลัมเปอรอยูในยานบูกิตบิน
ตัง ท่ีน่ีมีอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิดอาหารจีนอาหารจีนไปจนถึงอาหารไทย

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีจาลันอาดอร

พักท่ี Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดถ้ําบาตู - MITSUI OUTLET กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
นานาชาติกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

ท่ีเก็นติ้งไฮแลนด โปรดนําเสื้อกันหนาวไปดวย

ทานสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิยม เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หามเขา

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน

อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีจาลันอาดอร

กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง
กระเชาลอยฟาจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครท่ีไมเคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที น่ังกระเชาขามภูเขาท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของปาอยูอยางมาก

เก็นต้ิง ไฮแลนด

กัวลาลัมเปอร

จาลันอาลอร

 บาย

เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราท่ีตั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ท่ีน่ีเป็น
เสมือนนครท่ีไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิสท เวิลดพลาซา" ท่ีสามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกท้ังในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นักทองเท่ียวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

ท่ีน่ีเป็นถนนสายอาหารยามกลางคืนท่ีคึกคักท่ีสุดในกัวลาลัมเปอร อยูในยานบูกิตบินตัง
ท่ีน่ีมีอาหารทองถิ่นหลากหลายชนิด และมีท้ังอาหารจีน ไปจนถึงอาหารไทย

 คํ่า  Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นนําทานนมัสการศาสนสถานท่ีศักดิส์ิทธิข์องศาสนาอินดู นั้นก็คือ วัดถํ้าบาตู (Batu Cave) ชมรูปป้ันเทพของ
ศาสนาฮินดูขนาดใหญท่ีตั้งอยูใกลกับปากถํ้า ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงประมาณ 43 เมตร ระหวางทางแวะใหทุกทาน
ไดเลือกซ้ือสินคาพ้ืนเมือง

้ ่ ้ ่



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

เดินทางไปชอปป้ิงแบบจุใจท่ี Mitsui Outlet แหลงรวมสินคาแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนดท่ีนํามาลดราคามากมาย

ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา

18.05 น. ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH780 (ใชระยะเวลา
ในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

วัดถํ้าบาตู

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดถํ้าบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญท่ีอยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญตั้งอยูตรงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดตางๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมท้ังแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา 5 วัน ในกรณีท่ีไมสามารถทํากรุปไดอยางนอย 10 ทาน ในกรณีน้ีบริษัทฯ

ยินดีคืนเงินใหท้ังหมด หรือจัดหาคณะทัวรอ่ืนใหถาตองการ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได และจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสีย หรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลตางๆ เป็นตน

กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด
 

การชําระเงิน
กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว

การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 20 วัน ทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนด เน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ

หากทานท่ีตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอเจาหนาท่ี กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้น

หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดิน
ทางทองเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเป็นตองดูแลคณะทัวรท้ังหมด
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

คาท่ีพักหองคู ดังท่ีระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

คาอาหาร ดังท่ีระบุในรายการ

คาเขาชม ดังท่ีระบุในรายการ

คารถนําเท่ียว ดังท่ีระบุในรายการ

คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทาง
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัว เชน คาอาหาร-เครื่องด่ืม นอกเหนือรายการทัวร คาซักรีด คามินิบาร คาโทรศัพท ฯลฯ

คาปรับ สําหรับน้ําหนักกระเปาเดินทางท่ีเกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)

คาทําหนังสือเดินทาง 

คาธรรมเนียมเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมในภายหลัง

คาทิปคนขับรถ ไกดทองถิ่น 1,500 บาทตอทิป (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และภาษีมูลคาเพ่ิม 7%
 

วีซา
หนังสือเดินทาง (Passport) ของผูเดินทางจะตองมีอายุ 6 เดือนหรือมากกวา นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ



ุ
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปไกด และคนขับรถ ทานละ 1,500 บาท/ทริป (ชําระท่ีสนามบินในวันเช็คอิน) (คาทิปหัวหนาทัวร

แลวแตความพึงพอใจของทาน)

โปรแกรมสามารถสลับปรับเปล่ียนโดยไมแจงลวงหนา

ทางบริษัทเริ่มตนและจบการบริการท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเทานั้น

กรณีผูเดินทางมาจากตางจังหวัดหรือตางประเทศ และจะทําการสํารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอ่ืนๆ เพ่ือใชเดินทางมาและกลับ
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ีท่ีเกิดขึ้นเน่ืองจากเป็นคาใชจายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษัท

ราคาน้ีเป็นตั๋วโปรโมชั่น หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินท่ีชําระมาแลวทุกกรณี

การยกเลิก
ไมสามารถยกเลิกได เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินท้ังหมด (แตสามารถเปล่ียนชื่อผูเดินทางได 15วัน กอนการเดิน

ทาง


