MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2
คืน

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2562
คาเมร่อน ไฮแลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู | ถ ้าบาตู (Batu Cave) | ชมยอดเขา
เก็นติ ้ง | ตึกแฝดปิ โตรนัส | อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์ดงั ที่ Mitsui Outlet

เริ่มต้ นเพียง

1
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8,999.[GQKUL-MH001]

เส้ นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15)-คาเมร่อน ไฮแลนด์–น ้าตกอีสกันดา
วันที่ 2. คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ ้ง – ห้ าง First World Plaza
วันที่ 3. ถ ้าบาตู - ตึกแฝดปิ โตรนัส – เมืองใหม่ปตุ ตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช็อปปิ ง้ Mitsui Outlet–กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) (MH796:
22.00-23.10) กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่ 1
09.00 น.
11.05 น.
14.15 น.

2

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย)(MH785:11.05-14.15)คาเมร่ อนไฮแลนด์ –นา้ ตกอีสกันดา
คณะมาพร้ อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอร์ ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้ าหน้ าที่ให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785
ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว (เวลา
ที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง) นาท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและศุลกากร
เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็ นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ ้นชื่อที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย
ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้ อนตลอด
สองข้ างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้ วย สิ่งก่อสร้ างและประวัติต่างๆ มากมาย ชมความงาม
ของไร่ ชาคาเมร่ อน ที่ปลูกทัว่ ทัง่ ขุนเขา พร้ อมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ ทุกท่านได้ อิสระเลือกชิมชารสชาติ
ต่างๆและถ่ายรู ปธรรมชาติอนั สวยงาม นาท่านแวะถ่ายรู ปคู่กบั น ้าตกอีสกันดา ซึ่งเป็ นน ้าตกที่มีความสวยงาม
แบบธรรมชาติอย่างมาก ตังอยู
้ ่ระหว่างเส้ นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน ้าตกอีสกันดาก็คือ Lata
Iskandar Waterfall อยูใ่ นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็ นน ้าตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน ้าไหลตลอด
ทังปี
้
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 2
เช้ า

กลางวัน
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
Nova Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า

คาเมร่ อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติง้ – ห้ าง First World
Plaza
บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้ า นาท่านชม สวนสตรอเบอรี่ ที่มีอากาศ
หนาวเย็นตลอดทังปี
้ จากนันน
้ าท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ ท่านได้ อิสระ
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานที่พกั ตากอากาศอันเลื่องชื่อ เดินทาง
ถึงสถานีกระเช้ าไฟฟ้า นาท่านนัง่ กระเช้ าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติ ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่
เคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ ปี ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้ าข้ ามภูเขาที่ที่มีความอุดม
สมบูร ณ์ ข องป่ าอยู่อ ย่ า งมาก จากนัน้ น าท่า นชมเฟิ สร์ ท เวิ ล์ ด พลาซ่ า ให้ ท่า นได้ เ พลิ ด เพลิ น กับ CITY OF
ENTERTAINMENT เพลิ ด เพลิ น กับ การช้ อปปิ ง้ ที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่า สุด เพิ่ ง เปิ ด ปี 2017
ห้ างสรรพสินค้ า SKY AVENUE เป็ นห้ างสรรพสินค้ าที่ทนั สมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้ วยสินค้ าแบ
รนด์เนมชันน
้ าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้ านอาหารไทย
อาหารจีน อาหารญี่ ปนุ่ อาหารมาเลเซีย หรื อจะเลือกนัง่ รถรางชมโดยรอบเก็นติ ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW
WORLD โลกแห่งหิมะ ให้ เด็กๆได้ สนุกสนานเต็มที่กบั บ้ านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น) หรื อให้
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ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิ ดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่ องเล่นที่ถกู กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็ค
แจ๊ ค หรื อท่านจะเลือกซื ้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเข้ าคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้
คอปกและรองเท้ าหุ้มส้ น สุภาพสตรีแต่ งกายสุภาพและเด็กอายุต่ากว่ า 21ปี ห้ ามเข้ าคาสิโน**)
**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่ องเที่ยว**
ได้ เวลาอันสมควร คณะพร้ อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นาคณะเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก Awana Hotel Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า
***First World Hotel ไม่ มีห้องพักแบบ 3 ท่ าน ไม่ มีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพิ่มท่ านละ 1,500 บาท
เฉพาะที่ First World Hotel เท่ านัน้ ***
**ในกรณีท่ ไี ม่ สามารถเข้ าพักโรงแรม ที่เกนติง้ ได้ จะเปลี่ยนเป็ นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร์ Arenaa
Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่ า**

ถา้ บาตู–ตึกแฝดปิ โตรนั ส –เมื องใหม่ ปุตตราจายา–มั ส ยิดปุต รา–ช็อ ปปิ ้ ง Mitsui Outlet–
กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) (MH796:22.00-23.10) กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
บริการอาหารเช้ าณห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ถา้ บาตู เป็ นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์ และได้ รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็ นวัดและ
สถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้ วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทาง
มาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจาปี ไทปูซมั
ถ ้าหินปูนแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ทางด้ านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้ วยสามถ ้าหลัก ซึ่งใช้ เป็ นวัดและศาลฮินดู
สิ่งที่น่าสนใจที่สดุ ของถ ้าบาตูก็คือ รูปปั น้ เทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ กบั ปากถ ้า นอกจากนี ้ หาก
คุณเดินขึ ้นบันได 272 ขัน้ คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้ นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้ อย่างชัดเจน
รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยงั เป็ นจุดปี นหน้ าผาที่ได้ รับความนิยมในหมู่นกั ท่องเที่ยวที่ชื่น
ชอบการผจญภัย นอกจากนี ้ ยังมีถ ้ารามายณะซึง่ ด้ านในมีภาพวาดของพระเจ้ าในศาสนาฮินดูให้ เที่ยวชม
นาท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิ โตรนัส (ไม่ รวมค่ าขึน้ 28 USD) ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์
และยังเป็ นอาคารแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก ที่สงู ถึง 452 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็ น
เมืองที่ให้ ความสาคัญ กับสิ่งแวดล้ อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และยังเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงาน
ราชการ รวมถึงทาเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปั ตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย
นาท่านชมจัตรุ ัสปุตรา นาท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึง่ สร้ างจากหินอ่อนสีกหุ ลาบ ตังอยู
้ ่
ริมทะเลสาบปุตรา
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หลังจากนันให้
้ ท่านอิสระช็อปปิ ง้ ที่ ห้ างสินค้ าแบรนด์ ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลทระดับพรี เมียม ทีมี
สินค่าลดราคามากมาย เป็ นห้ างสรรพสินค้ าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้ กบั อาคารผู้โดยสารของสนามบิน
นานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ ประกอบด้ วยร้ านจาหน่ายสินค้ าแบรนด์ดงั นับร้ อยร้ าน ตังแต่
้ แบรนด์เครื่ องสาอาง กีฬา
ไปจนถึงสินค้ าแฟชัน่ บนพื ้นที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งเปิ ด ให้ บริ การไปเมื่อกลางปี ที่
ผ่านมา
**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่ องเที่ยว**

19.00 น.
22.00 น.
23.10 น.

5

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย
นาท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้ เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่ โมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภ์ าพ พร้ อมความประทับใจ
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อัตราค่ าบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

พักเดี่ยว
ท่ านละ

วันที่ 30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62

8,999 .-

8,999 .-

8,999 .-

8,999 .-

4,500.-

วันที่ 6-8 ก.ย. 62
วันที่ 13-15 ก.ย. 62
วันที่ 04-06 ต.ค. 62
วันที่ 12-14 ต.ค. 62
วันที่ 18-20 ต.ค. 62
วันที่ 25-27 ต.ค. 62
วันที่ 01-03 พ.ย. 62
วันที่ 15-17 พ.ย. 62
วันที่ 22-24 พ.ย. 62
วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
วันที่ 30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62
วันที่ 31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62

8,999 .8,999 .8,999 .9,999 .8,999 .8,999 .8,999 .7,999 .8,999 .8,999 .10,999 .10,999 .-

8,999 .8,999 .8,999 .9,999 .8,999 .8,999 .8,999 .7,999 .8,999 .8,999 .10,999 .10,999 .-

8,999 .8,999 .8,999 .9,999 .8,999 .8,999 .8,999 .7,999 .8,999 .8,999 .10,999 .10,999 .-

8,999 .8,999 .8,999 .9,999 .8,999 .8,999 .8,999 .7,999 .8,999 .8,999 .10,999 .10,999 .-

4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.4,500.6,000.6,000.-

กาหนดการเดินทาง

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่ านละ 4,500 ราคานีร้ วมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***

ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศน์ ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่ าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์ ท่ ดี ูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยู่กบั สภาวะอากาศและเหตสุดวิสยั ต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้ า โดยทางบริ ษัทฯจะคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ***
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ ภายใน (เครื่ องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ท หรื อ เวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า **
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หมายเหตุ
สาหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้ เดินทางกับบิดา มารดา ต้ องมีจดหมายยินยอมให้ บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรื อมารดาแนบมาด้ วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุ ณานาพาสปอร์ ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ ตต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน หรื อ
180 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง และต้ องมีหน้ ากระดาษอย่างต่า 6 หน้ า

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรี ยมเงินเต็มจานวนค่าทัวร์ พร้ อมกับเตรี ยมเอกสาร
ส่งให้ เรี ยบร้ อยภายใน 2-3 วันหลังจากทาการจองแล้ ว
2. การชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทางบริ ษัทฯจะเรี ยกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรี ยมค่าทัวร์ ให้
เรี ยบร้ อยก่อนกาหนดเนื่องจากทางบริ ษัทต้ องสารองค่าใช้ จ่ายในส่วนของค่าที่พกั และตัว๋ เครื่ องบินมิฉะนันจะถื
้ อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
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แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ เต็มจานวนค่าทัวร์
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษัทฯเป็ นผู้ยื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทังหมด
้
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ทา่ นยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่บริ ษัทฯกาหนดไว้ (15ท่านขึ ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริ ษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซงึ่ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริ ษัทฯจะทาการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จาตัว๋ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
กรณีท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว ทางบริ ษัทฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้ จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ ้นจริ งเป็ นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ ว หรื อได้ ชาระค่าบริ การในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ ว) ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้ จ่ายจริ งที่เกิดขึ ้นแล้ วกับท่านเป็ นกรณี
ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริ ษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชันประหยั
้
ดพร้ อมค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ข้างต้ น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้ องการปรับเปลี่ ยนระดับชันที
้ ่นงั่ จากชันประหยั
้
ดเป็ นชันธุ
้ รกิจ โดยใช้ คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้ องดาเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้ า และถ้ าโดยการชาระเงินเพื่ออัพเกรดต้ องกระทาที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านัน้
2. ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้ าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ ข้างต้ น
4. เจ้ าหน้ าที่บริ ษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋ เครื่ องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์ เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม
/ เจแปนแอร์ ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์ แอร์ เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้ าท่านใดสนใจ...ซื ้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่ องสุขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริ ษัทได้ **
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี ้ยประกันเริ่ มต้ น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรื อน้ อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้ านบาท]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรื อมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรื อเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้ านบาท]
7. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.
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ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้ าวต่างๆ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษี น ้ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษัทฯได้ ออกตัว๋ เครื่ องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริ ป/ต่อท่าน
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