
 

 

 

มาเลเซีย - กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติง้ไฮแลนด์ – 

SKY AVENUE COMPLEX – ปุตราจาย่า 3 วัน 2 คืน 
เดนิทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH) 

  เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนัง่กระเช้า CABLE CAR แล้ว 

  เลน่คาสโิน เดินช้อปปิง้ SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สกัการะขอพรวดั CHINSWEE วดัถ า้บาต ูBATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อพัเดตสถานท่ีเทีย่วใหม ่สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกวัลาลมัเปอร์  

 ถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS TOWER ช้อปปิง้ห้างสดุหรู KLCC SURIA 

 พกัที่เก็นติง้ 1 คืน / กวัลาลมัเปอร์ 1 คืน  

  ชิมบกักุ้ดเต ๋สไตล์มาเลเซยี เข้มข้นหอมยาจีน 

 แจกน า้ดืม่บริการทกุวนัวนัละ 1 ขวด 



 

 

วันแรก กรุงเทพฯ –  เก็นติง้ไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKY AVENUE COMPLEX     (-) 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  
หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)  

11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดนิทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดนิทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน Pre-Departrue Form ถ้าได้รับวัคซีน Fully Vaccinated จะได้

เอกสาร Digital Traveller Card ใช้เข้าประเทศได้เลยครับ 

 



 

 

14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ระยะทางประมาณ 
114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
17.00 น. ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามน า
กระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเช้า ดังนัน้ท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 
20 Cm. น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวท่ีสุดในเอเชียจะได้สัมผสัปุยเมฆ
หมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
เก็นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอ่ของ
รัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 
กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตดัถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจงึด าเนินการสร้างรีสอร์ท   

*** อิสระรับประทานอาหารเยน็ท่ีเก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ทา่น ไมมี่เตียงเสริม ลกูค้าเลือกวา่จะพกั 3 ทา่นในห้อง DBL หรือจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง 
2. เก็นติง้ชว่งกลางวนัอณุหภูมิอยูท่ี่ระหว่าง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากห้องพกัที่บน GENTING HIGHLAND เตม็ ขอสงวนสทิธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน) 

 
 
 
 



 

 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยังมี บ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเส่ียงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บคัคาร่า 
ลกูเต๋า ตู้ ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระให้ทา่นได้เพลิดเพลินกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ช้อปปิง้ เดนิชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  
เส่ียงโชค นบัเลขท่ีคาสิโน หรือตะลยุสวนสนกุได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุ่งขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะท่ีเก็นติง้รีสอร์ต 
- Skytropolis Funland สวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ มีเคร่ืองเลน่รองรับนกัท่องเท่ียวทกุช่วงอาย ุเปิดทกุวนัเวลา 

10.00 – 22.00 น. นกัท่องเท่ียวสามารถซือ้บตัรเคร่ืองเลน่แยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้บตัรแบบทกุเคร่ืองเลน่ไม่
จ ากดัได้ 

- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน า้พ ุม้านัง่ส าหรับพกัผ่อน พุม่ไม้
ดอกไม้ประดบัตา่งๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึง่เปิดให้บริการทกุวนัตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีอยูส่งูท่ีสดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด์ มีร้านค้าและ
ร้านอาหารกวา่ 70 ร้าน จดุเดน่คือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ท่ีเรียกวา่ Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ท่ีเปิดทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
 
 
 
 



 

 

วันท่ีสอง    อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING – CHIN SWEE CAVE TEMPLE – วัดถ า้บาตู – กรุง
กัวลาลัมเปอร์   (B/L/D) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอณุหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลา
อ าลาสายหมอก  
11.00 น. นัง่กระเช้าไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และน าทา่นเดนิทางไปสู ่วัดชิน สวี สกัการะรูปปัน้
ของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าท่ืชาวบ้านในมณฑลฟูเจีย้นให้ความเคารพนบัถือ นอกจากนัน้นกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาว
มาเลเซียและชาวตา่งชาติก็นิยมมาท าบญุสกัการะพระท่ีวดัแหง่นีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยูใ่นป่าหินท่ีมีระดบัความสงู
เหนือน า้ทะเลถึง 4,600 ฟตุ ภายในวดัประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจ้าแม่กวนอิม 
หอชมวิว สถานปฏิบตัธิรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปัน้ตา่งๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดนิเลียบภเูขา  
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 

น าทา่นสู ่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหวา่งทางให้ทา่นได้พกัเปล่ียนอิริยาบถท่ีบริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพ่ือเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลบัคูค่รัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกล่อมราว
กบักาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกมุาร ท่ี วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินด ู
ด้านหน้าปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ข้างบนมีรูปปัน้ของพระขนัธ์กมุารสงูถึง 42.7 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ด้วย
ความสูงถึง 452 เมตร     ภายนอกตกึเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดท่ีสง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผน่ มีคณุสมบตัพิิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  
น าท่านช้อปป้ิงสินค้าสุดหรูท่ีห้าง ซูเรียเคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศนูย์การค้าท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 1.5 ล้านตาราง
ฟตุ (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในสว่นของฐานตกึเปโตรนาสทาวเวอร์  



 

 

ภายในมีร้านค้า จ าพวกร้านแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกับ ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และโรงภาพยนตร์ 12 โรง ยงัมีคอนเสิร์ต
ฮอลล์ อาร์ตแกเลอรี ศนูย์วิทยาศาสตร์ ครอบคลมุ 6 ชัน้ ท่ีสว่นมากจะอยูใ่ต้ตกึเปโตรนาสทาวเวอร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
โรงแรมที่พัก โรงแรม DAYS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
วันท่ีสาม   มัสยดิอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึง่เป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ีบริเวณท่ีแมน่ า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชม มัสยดิอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยท่ีสดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อบัดลุ ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงข้ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึง่เป็นจตัรัุสท่ีร าลกึถึงวนัท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจกัรภพ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนคร
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าท่ีจตัรัุสปตุรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยิดสีชมพู 
(putra mosque) มสัยิดแหง่เมืองซึง่สร้างจากหินออ่นสีกหุลาบ ตัง้อยูริ่มทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาลสีชมพ.ู.มสัยิดอนั
งดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีท างานของนายกรัฐมนตรี ตัง้อยูเ่มืองปตุราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมสุลิม
ทนัสมยัท่ีสดุในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานท่ีท่ีสมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ ซึง่มีรูปร่างประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  
น าทา่นเดนิเลน่ถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานท่ีเท่ียวแหง่ใหม่ๆ  
จากนัน้อิสระให้ท่านได้ช็อปปิง้ท่ีห้าง MITSUI OUTLET พบกันสินค้าลดราคามากมาย 50-70 % แบรนด์ชัน้น ากว่า 50 
แบรนด์ (หากมีเวลาเหลือ) 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบินนานาชาต ิกัวลาลัมเปอร์ 
เอกสารที่ใช้เดนิทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาต)ิใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
17.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่  MH780 มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
18.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 
 
 



 

 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันท่ีเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันท่ี 26-28 สิงหาคม 2565 
8,999.- 

7,999.- 
3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 02-04 กันยายน 2565 
8,999.- 

7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 09-11 กันยายน 2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 16-18 กันยายน 2565  8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 23-25 กันยายน 2565  7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 07-09 ตุลาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 13-15 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 14-16 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 21-23 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 28-30 ตุลาคม 2565  8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 04 -06 พฤศจิกายน  2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 11 -13  พฤศจิกายน  2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 18-20 พฤศจิกายน  2565 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 25-27 พฤศจิกายน  2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 03-05 ธันวาคม 2565 
9,999. - 
7,999. - 

3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 10-12 ธันวาคม 2565 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 16-18 ธันวาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 



 

 

 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็ 
จอยแลนด์หักค่าตั๋วออก 3,000.- บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

วันท่ี 23-25 ธันวาคม 2565 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 30ธันวาคม 2565 – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

12,999. - 
11,999.- 

3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 31ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

12,999. - 
11,999.- 

3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 01-03 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 06-08 มกราคม 2566 7,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันท่ี 13-15 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 20-22 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 27-29 มกราคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 03-05 กุมภาพันธ์ 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 03-05 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 04-06 มีนาคม 2566 9,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 10-12 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 17-19 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันท่ี 24-26 มีนาคม 2566 8,999. - 3,900. - 2,900. - 



 

 

*พเีรียดราคาโปรโมช่ัน 7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มค่ีาใช้จ่ายเพิ่มเติม 

อัตรานีร้วม   

 คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กก. 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดนิทางเทา่นัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบกิ) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวร์ตามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาต ิรวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการท่ีต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัทา่น 



 

 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จ่ายทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ช าระคา่ใช้จา่ยให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข

ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
หมายเหตุ 

 หากคณะเดนิทางไมถ่ึง 10 ทา่นคืนเงินเตม็จ านวน 
 หากมีเหตสุุดวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเท่ียว หกั

คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลกูค้าระบตุอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปล่ียนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพกั แตท่างบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูค้า เชน่ 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไมพ่อ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไมถ่ึง 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ท่ียวตามรายการ ไมส่ามารถขอ
หกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 



 

 

 บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย
, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


