
#12769 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน คาเมรอนไฮ
แลนด ยอดเขาเก็นติ้ง บิน MH
ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร คาเมรอนไฮแลนด นํ้าตกอีสกันดา คาเมรอนไฮแลนด
สวนสตอรเบอรี่ สวนลาเวนเดอร ยอดเขาเก็นติ้ง ถํ้าบาตู ตึกแฝดปโตรนัส เมือง
ใหมปุตตราจายา มัสยิดปุตรา



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - คาเมรอน ไฮแลนด
- น้ําตกอิสกานดา   

Nova Hotel Cameron
Highlands หรือเทียบเทา

2 สวนสตอเบอร่ี - สวนลาเวนเดอร คาเมรอน การเดน - เก็นต้ิง ไฮแลนด -
กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง - เฟิสทเวิลดพลาซา   

Awana Hotel Genting
Hightland or First
World Hotel หรือเทียบ
เทา

3 วัดถ้ําบาตู - ตึกปิโตรนัส - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - มิตซุย
เอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

21 มิ.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿4,500



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - คาเม
รอน ไฮแลนด - น้ําตกอิสกานดา

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

09.00 น. คณะมาพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร M เช็คอินกรุปของสายการ
บิน มาเลเซียแอรไลน (Malaysia Airline) โดยมีเจาหนาท่ีใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

11.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH785
ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

บาย

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว (เวลาท่ี
ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง) นําทานผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร

เดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด ซ่ึงเป็นสถานท่ีตากอากาศ พักผอนท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศมาเลเซีย ระหวางทาง
ทานจะไดชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซอนตลอดสองขางทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซ่ึงประกอบดวย สิ่งกอสรางและ
ประวัติตางๆ มากมาย ชมความงามของไรชาคาเมรอน ท่ีปลูกท่ัวท่ังขุนเขา พรอมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ใหทุกทานไดอิสระ
เลือกชิมชารสชาติตางๆและถายรูปธรรมชาติอันสวยงาม

นําทานแวะถายรูปคูกับน้ําตกอีสกันดา ซ่ึงเป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามแบบธรรมชาติอยางมาก ตั้งอยูระหวางเสนทางลงจาก
คาเมรอนไฮแลนด โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติท่ีมีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอดท้ังปี

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

ท่ีพัก Nova Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร บาย

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 สวนสตอเบอร่ี - สวนลาเวนเดอร คาเมรอน การเดน - เก็นติ้ง
ไฮ แลนด - กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง - เฟสทเวิลดพลาซา

เวลาท่ีประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง

** 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

คาเมรอน ไฮแลนด

นํ้าตกอิสกานดา

คาเมอรอน ไฮแลนด สถานท่ีพักผอนตากอากาศท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด แหงหน่ึงของประเทศ
มาเลเซีย ตามเสนทางท่ีคดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพ ท่ีสวยงามของธรรมชาติสอง
ขางทาง (ระยะทาง 250 กม)

น้ําตกอีสกันดา (Lata Iskandar Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามแบบธรรมชาติ
อยางมาก ซ่ึงตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด โดยชื่อเต็มของน้ําตกอีสกัน
ดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยูในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Nova Hotel Cameron Highlands หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา นําทานชม สวนสตรอเบอรี่ ท่ีมีอากาศหนาวเย็น
ตลอดท้ังปี

จากนั้นนําทานไปชม สวนลาเวนเดอร (Lavender Cameron Garden) ใหทานไดอิสระถายรูปตามอัธยาศัย

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําทานเดินทางสูยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานท่ีพักตากอากาศอันเล่ืองชื่อ นําทานน่ังกระเชา
ลอยฟาจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด อากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที น่ังกระเชา
ขามภูเขาท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของปาอยูอยางมาก

จากนั้นนําทานชมเฟิสรทเวิลดพลาซา ใหทานไดเพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการชอปป้ิง
ท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหมลาสุด หางสรรพสินคา SKY AVENUE เป็นหางสรรพสินคาท่ีทันสมัยและใหญโตบน
ยอดเขา ท่ีเต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําของโลกมากมาย ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย และ
สามารถสนุกกับ SNOW WORLD โลกแหงหิมะ ใหเด็กๆไดสนุกสนานเต็มท่ีกับ บานผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไมรวมคาเครื่อง
เลน) หรือใหทานสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซ่ึงเปิดตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเครื่องเลนท่ีถูกกฎหมาย (กรณีทานท่ีจะเขาคาสิโน **สุภาพ
บุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากวา 21ปี หามเขาคาสิโน**)
่



ค่ํา

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการทองเท่ียว**

ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ท่ีพัก นําคณะเขาสูท่ีพัก Awana Hotel Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา

**ในกรณีท่ีไมสามารถเขาพักโรงแรม ท่ีเกนติ้งได จะเปล่ียนเป็นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร Arenaa Star Hotel ระดับ 3
ดาว หรือ เทียบเทา**

สวนสตอเบอรี่

สวนลาเวนเดอร คาเมรอน การเดน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สวนสตอเบอรรี่ ถือเป็นผลไมขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีเป็นท่ีรูจัก ท่ีมีรสชาติอรอย ใหทานไดชม
และภายภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

ชม Lavender Cameron Garden เป็นสวนดอกลาเว็นเดอรและดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายสี สวนลาเวนเดอร”(Lavender Garden)ท่ียาน “Kea Farm” ท่ีน่ีเป็นสวน
สวย ดานในตกแตงอยางกิบ๊เก มีมุมสวยงามใหเลือกถายรูปกันมากมาย ไมวาจะเป็นมุม
ท่ีนํารองเทามาปลูกตนไม มุมตูไปรษณีย มุมคิตตี้ท่ีเด็กๆชอบกันมาก มุมคิวปิด มุมปาย
เกๆ และมุมไฮไลทคือมุมแปลงดอกไมดานหนาท่ีปลูกลาเวนเดอร ซัลเวีย บีโกเนีย เป็น
แปลงสีมวง เหลือง แดง ตัดสลับกันอยางสวยงาม ขณะท่ีดานบนนั้นเป็นสวนสตรอเบอร
รี่ท่ีเปิดใหนักทองเท่ียวสามารถเดินเขาไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนได สวนบริเวณทางออก
เป็นโซนรานขายของท่ีระลึก มากไปดวยสีสัน มีดีไซน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เก็นต้ิง ไฮแลนด

กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง

 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

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



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดถ้ําบาตู - ตึกปโตรนัส - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุ
ตรา) - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

กรณีทานท่ีจะเขาคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากวา
21ปี หามเขาคาสิโน**

อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย

**ในกรณีท่ีไมสามารถเขาพักโรงแรม ท่ีเกนติ้งได จะเปล่ียนเป็นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร Arenaa Star Hotel ระดับ 3
ดาว หรือ เทียบเทา**

เฟสทเวิลดพลาซา
ท่ีเฟิสทเวิลด พลาซา” ประเทศมาเลเซีย คุณจะไดพบกับ ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซล
วอลคท่ีเฟิสทเวิลดพลาซา บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท ประเทศมาเลเซีย " เก็นติ้ง ไฮแลนด
รีสอรท" คือ นครแหงความบันเทิง ซ่ึงพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร รานกาแฟ
เครื่องเลนและอีกนานาบริการ ตื่นตากับรูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออ
สการเสมือนกับคุณไดไปเยือน ณ สถานท่ีนั้นจริง ๆ อิสระทองเท่ียวท่ี "เฟิสท เวิลด
พลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง 30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ,สวน
สนุกTheme Park ท้ังในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก) หรือเลือก
เพลิดเพลิน กับเกมสการเสี่ยงโชค นานาชนิด อาทิ บัคคารา,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อต
แมชชีน นับพันตูฯลฯ บริการตลอด 24ช.ม.

 คํ่า  Awana Hotel Genting Hightland or First World Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ถํ้าบาตู เป็นสัญลักษณของรัฐสลังงอรและไดรับความนิยมในหมูนักทองเท่ียว เป็นวัดและสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดวย ประกอบดวยสามถํ้าหลัก ซ่ึงใชเป็นวัดและศาลฮินดู สิ่งท่ีนาสนใจท่ีสุดของถํ้าบาตูก็คือ รูปป้ัน
เทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญท่ีตั้งอยูใกลกับปากถํ้า นอกจากน้ี หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพและเสนขอบฟาท่ีสวยงามของเมืองไดอยางชัดเจน รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงว่ิงเลนกันอยางอิสระ นอกจากน้ี ยังมีถํ้ารา
มายณะซ่ึงดานในมีภาพวาดของพระเจาในศาสนาฮินดูใหเท่ียวชม

นําทานถายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส (ไมรวมคาขึ้น 28 USD) ซ่ึงเป็นสัญลักษณของตึกระฟาในกัวลาลัมเปอร และยังเป็น
อาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสูเมืองปุตราจายา(Putrajaya City)

นําทานชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแหงเมืองซ่ึงสรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา

หลังจากนั้นใหทานอิสระช็อปป้ิงท่ี หางสินคาแบรนดดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาทเลทระดับพรีเมียม ทีมีสินคาลดราคา
มากมาย เป็นหางสรรพสินคาแหงใหมของมาเลเซีย ซ่ึงอยูใกลกับอาคารผูโดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร

ค่ํา

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการทองเท่ียว**

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติมาเลเซีย

22.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เท่ียวบินท่ี MH796 ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั่วโมง

23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์าพ พรอมความประทับใจ



วัดถํ้าบาตู

ตึกปโตรนัส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดถํ้าบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญท่ีอยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญตั้งอยูตรงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร

 บาย

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

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดตางๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมท้ังแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร คํ่า

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



 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย

** 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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดท้ังน้ีขึ้นอยูกับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยตางๆท่ีไมสามารถ

คาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากทานท่ีตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาท่ีทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ***

การชําระเงิน
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคาทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงให

เรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว

2. การชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอน
กําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวนของคาท่ีพักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
 

อัตรานี้รวม:
1. คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปล่ียนระดับชั้นท่ีน่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะ
ตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการชําระเงินเพ่ืออัพเกรดตองกระทําท่ีเคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทานั้น 

2. คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา

3. คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวในรายการทัวรขางตน

4. เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง

5. คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจ
แปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตาม
เงื่อนไขของแตละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ

6. คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท 

คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

** ลูกคาทานใดสนใจ...ซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือ
เสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]

7. ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3%

อัตรานี้ไมรวม:
1. คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ

2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องด่ืม นอกเหนือจากรายการ คาซักรีด คาโทรศัพท 

3. คาภาษีน้ํามัน ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน

4. คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน

วีซา
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน

ขึ้นไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 หนา



หมายเหตุ
***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปีบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคาน้ีรวมรายการทัวร ตั๋วเครื่องบิน***

- ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศนทองถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป

- หัวหนาทัวรท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร

- โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

 

การยกเลิก
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายท้ังหมด

2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ เต็มจํานวนคาทัวร

3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บคาใชจายท้ังหมด

4. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย่ืนวีซาให เมื่อผลวีซาผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริ
ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําท้ังหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายท้ังหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน

6. กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถเดินทางไดซ่ึงจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของ
ทานไปยังคณะตอไปแตท้ังน้ีทานจะตองเสียคาใชจายท่ีไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีท่ีไมสามารถเดิน
ทางได

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาใชจายบาง
สวนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ
ไปแลว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงท่ีเกิดขึ้นแลวกับทานเป็นกรณีไป

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัท
ของสงวนสิทธิใ์นการ ไมคืนคาทัวรท้ังหมด


