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 คาเมร่อน ไฮแลนด์ | มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู | ถ้ําบาตู (Batu Cave) | ชมยอดเขา

เก็นติ้ง | ตึกแฝดปิโตรนาส | อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดงัที่ Mitsui Outlet 
 

 

 

 

  

 

 

 

MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน  
เดินทาง พฤษภาคม – มิถุนายน 2563  

ราคาแนะน าเริ่มต้นเพียง  8,999.- 
เส้นทางการเดินทาง 

วันที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร(์สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15) - เมืองใหม่ปุตตราจายา 
– มัสยิดปุตรา – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza  – คาเมร่อน ไฮแลนด์ – น้ําตกอีสกันดา 

วันที่ 2. ถํ้าบาตู – คาเมร่อน ไฮแลนด์  – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์  
วันที่ 3. ตึกแฝดปิโตรนาส – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) –  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

(MH796: 22.00-23.10) 
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วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 
11.05-14.15) - เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา – เก็นติ้ง – ห้าง First 
World Plaza   

09.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสาย
การบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวก 

11.05 น. นําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ 
MH785 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงาม
ประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ความสําคัญ กับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่ และ
ยังเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่
สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นําท่านชมจัตุรัสปุตรา นําท่านชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิด
แห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 

 

   
 นําท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆ

หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) เก็นติ้งไฮแลนด์ 
ตั้งอยู่ในรัฐปะหัง ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียประมาณ 51 กิโลเมตร โดยอยู่
บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,000 เมตร จึงทําให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดทั้งปี พ้ืนที่
ด้านบนไม่ได้มีแค่ความสวยงามของธรรมชาติ และวิวที่สุดยอด แต่ยังเต็มไปด้วยความบันเทิงหลากหลาย
รูปแบบ ทั้ง คาสิโน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุกอีก 2 แห่ง คือ Outdoor Theme 
Park และ First World Indoor Theme Park (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบ เพ่ือเตรียมนํา
ของส่วนตัวที่จะนําไปใช้บนเก็นติ้ง 1 คืน)  
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 จากนั้นนําท่านชมเฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลิน
กับการช้อปปิ้งที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพ่ิงเปิดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE 
เป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมชั้นนําของโลก
มากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไท ย อาหารจีน 
อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW 
WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆได้สนุกสนานเต็มที่กับ บ้านผีสิง อิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) 
หรือให้ท่านสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซ่ึงเปิดตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน 
ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน **
สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ ากว่า 21ปี 
ห้ามเข้าคาสิโน**) 
 

 

 
 **อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 

ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  

ที่พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
***First World Hotel ไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม พักเด่ียวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท 
เฉพาะที่ First World Hotel เท่านั้น*** 

 
วันที ่2 ถ้ าบาตู – คาเมรอน ไฮแลนด์  – สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ 
เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ ถ้ าบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว เป็นวัด
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และสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเที่ยวหลายพัน
คนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจําปีไทปูซัม ถํ้าหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้าน
เหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถํ้าหลัก ซ่ึงใช้เป็นวัดและศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถํ้า
บาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถํ้า นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 
272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน รอบๆ วัด 
คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิสระ ที่นี่ยังเป็นจุดปีนหน้าผาที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
การผจญภัย นอกจากนี้ ยังมีถํ้ารามายณะซ่ึงด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เที่ยวชม 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

 เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซ่ึงเป็นสถานที่ตากอากาศ พักผ่อนที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
มาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4 ,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอัน
สลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซ่ึงประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ 
มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่าน
ได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม 

 
นําท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน้ าตกอีสกันดา ซ่ึงเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่
ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยู่
ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอดทั้งปี 

 **อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 
ที่พัก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที ่3 
ตึกแฝดปิโตรนาส – ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet – กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) 
–  กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MH796: 22.00-23.10) 



  5 MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH                                                                [GQ1KUL-MH001] 
 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

นําท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนาส (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในกัวลาลัมเปอร์ 
และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร ตึกแฝดปิโตรนาสคืออาคาร 88 ชั้น รู้จักกันใน
อีกชื่อหนึ่งคือ อาคาร KLCC อาคารแห่งนี้เป็นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก สร้างขึ้นโดยได้รับแรงบันดาลใจ
จากรูปทรงเรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซาร์ เปลลิ สถาปนิกเชื้อสายอาร์เจนตินา-
อเมริกัน ฝ่ังหนึ่งของผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้ติดกับสวน KLCC ที่กินเนื้อที่กว้างขวางและตกแต่ง
อย่างสวยงาม สถานที่ที่น่าสนใจในอาคาร KLCC คือ ซูเรีย ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์, ปิโตรนาส ฟิลฮาร์โมนิก 
ฮอลล์, ศูนย์วิทยาศาสตร์ เปโตรซินและศูนย์ประชุมกัวลาลัมเปอร์ 

 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู บักกุเต ๋
บ่าย 

 
นําท่านชม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad Building) ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์เดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร์  เอกลักษณ์ของที่นี่ คือลักษณะตัวอาคารที่ยาวและมีความงดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์ มีหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองวันพระราชสมภพของพระราชินี
วิคตอเรียแห่งอังกฤษ จึงทําให้เป็นที่มาของฉายา “บิ๊กเบนแห่งมาเลเซีย” นอกจากนี้ อาคารสุลต่านอับดุล
ซาหมัดยังมีความเก่าแก่ เพราะสร้างมากว่า 100 ปีแล้ว ตั้งแต่สมัยที่มาเลเซียยังอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ 
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 จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอิสตานาเนการา(Istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของ

ประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กว้างขวาง  กว่า 
100,000 ตารางเมตร พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซ่ึง
ทาสีทองดูมลังเมลือง ทางเข้าด้านหน้ามีทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุก
วัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น 

 
 หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลท

ระดับพรีเมียม ทีมีสินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซ่ึงอยู่ใกล้กับอาคาร
ผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยร้านจําหน่ายสินค้าแบรนด์ดังนับร้อยร้าน 
ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสําอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพ้ืนที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่น
ใจที่เพ่ิงเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 
19.00 น. สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศนท์อ้งถ่ินและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เง่ือนไขการให้บริการ    
1.อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันทั้งคณะ     ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ 
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 ก.ก.   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)   ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหารตามม้ือที่ระบุในรายการ      
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
1.1  ค่าต๋ัวโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ ชั้นประหยัด พร้อมค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามัน ทุกแห่งตามรายการทัวร์
ข้างต้น 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ต๋ัวเคร่ืองบิน    

- กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปล่ียนระดับชั้นที่นั่ง จาก ชั้นประหยัด (Economy Class)  
เป็นช้ันธุรกิจ (Business Class) โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 
วัน 
และ หากมีต้องการช าระเงินเพ่ืออัพเกรดที่น่ัง ต้องด าเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน ณ วันเดินทาง  
ด้วยตัวท่านเอง เท่านั้น  

- ในการเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกันเป็นหมู่คณะ  
หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับก่อน (หรือหลัง) ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน  
และบริษัททัวร์เรียกเก็บเพ่ิมเติมก่อนออกตั๋วโดยสาร  

       - การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน  จะเป็นไปตามที่สายการบินเป็นผู้กําหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปจัดการได้
แต่อย่างใด  
       - ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ  กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯล่วงหน้าทุก
ครั้ง  เพ่ือตรวจสอบว่า 

อัตราค่าบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 
 2-3 ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วันที่ 01 –  03 พฤษภาคม 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 
วันที่ 05 – 07 มิถุนายน 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 63 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 3,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 
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                กรุ๊ปมีการออกเเดินทางแน่นอนหรือไม่  มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากกรุ๊ปไม่สามารถเดินทาง
ได้ และ 

ท่านได้ออกตั๋วไปแล้ว   
1.2  ค่าที่พัก  ประเภทห้อง ละ 2-3  ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

- เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) 
, 
ห้องพักคู่ ( Twin / Double ) และห้องพักแบบ  3  ท่าน (Triple)    อาจจะไม่ได้อยู่ในช้ันเดียวกัน หรือ อยู่ติดกัน  
**ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE  [ 2 เตียง + 1 ที่นอนเสริม ]  แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหา

ห้องพัก 
แบบ TRIPLE ได้  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดห้องพักแบบ แยก 2 ห้อง คือ [ 1 TWN + 1 SGL ]   แทน ** 

       -   กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ (TRADE FAIR)  ซ่ึงเป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพักในตัวเมือง
เต็ม  

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปล่ียน หรือ ย้ายเมือง เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับโปรแกรมทัวร์   
1.3  ค่าอาหาร , ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น 
1.4  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ หรือมัคคุเทศก์ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
1.5  ค่าน้ าหนักสัมภาระ (รวมในต๋ัวเคร่ืองบิน) โดยทั่วไป 20 กิโลกรัม   
1.6  ค่าประกันวินาศภัยเคร่ืองบิน ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองสัมภาระ  
         -     สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม   

(สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / ECONOMY CLASS PASSENGER)  , การเรียกเก็บค่าระวางน้ําหนักเพ่ิมเป็น
สิทธิของสายการบิน 

ที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านจะต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
         - สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําข้ึนเครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ 

มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน  115 เซนติเมตร หรือ  25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56  เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)  x 
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)   
         - กรณีที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ 

ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่วนต่างของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระ
น้ําหนักเกิน  

(ท่านต้องชําระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพ่ิม)   
        - ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร ในทุกกรณี 
1.6   ค่าประกันอุบัติเหตุ  คุ้มครองระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ    

ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุ  วงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์  
** ลูกค้าท่านใด สนใจซ้ือประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูล เพ่ิมเติมกับ

ทางบริษัทได้  
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
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- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท] 
 ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี   
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
1.7   ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1.  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ  อาทิเช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด  ค่าโทรศัพท์  ค่า
มินิบาร์ในห้อง 
      และค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ  รวมทัง้ค่าธรรมเนียมในกรณีกระเป๋าสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกว่าที่สาย
การบินนั้นๆ กําหนด   
      หรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน 
2.  ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิม  ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ซ่ึงลูกค้าต้องชําระ
ส่วนต่างเพ่ิม 
3.  ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ท่าน    
      สําหรับส่วนที่เพ่ิมเติมแก่หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย  ตามแต่ท่านจะเห็นสมควรข้ึนอยู่กับความพึงพอใจใน
บริการ 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซียให้กับคนไทย  
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศมาเลเซียให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพํานักระยะสั้นในประเทศมาเลเซียไม่เกิน 30 
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ และอาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในข้ันตอน
การตรวจคนเข้าเมือง เพ่ือเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้า ประเทศมาเลเซีย 
** เอกสารที่อาจจะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ **  
1. ตั๋วเครื่องบินขาออก จากประเทศมาเลเซีย 
2. เอกสารชื่อโรงแรมที่พักตลอดการเดินทาง  

( ทั้ง 2 อย่าง ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมให้กับลูกค้า แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของกองตรวจคนเข้าเมือง
ของมาเลเซีย อีกครั้ง)  

3. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนระหว่างที่พํานักในประเทศมาเลเซีย  (เช่น เงินสด 
บัตรเครดิต เป็นต้น) 
4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ระหว่างที่พํานักในประเทศมาเลเซีย (เช่น คน รู้จัก โรงแรม และ
อ่ืนๆ) และกําหนดการเดินทางระหว่างที่พํานักในประเทศมาเลเซีย 

 
 
คุณสมบัติการเข้าประเทศมาเลเซีย (ส าหรับกรณีการเข้าประเทศมาเลเซียตามมาตรการยกเว้นวีซ่า) 
1. หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน  นับถึงวันเดินทางกลับ 
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทําในประเทศมาเลเซียจะต้องไม่เป็นส่ิงที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติเพ่ือการ
พํานักระยะสั้น 
3. ในข้ันตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพํานักไม่เกิน 30 วัน 
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศมาเลเซีย หรือมิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้า
ประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่อาจจะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ 
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เง่ือนไขการจอง การช าระเงิน และการยกเลิก 
1.  การท าการจอง และ การช าระค่าบริการ 
      1.1  กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท ภายใน 36  ชม.หลังจากท าการจอง พร้อมจัดส่งเอกสารการจอง
มายังบริษัทฯ  
            โดยทุกการจองจะได้รับการยืนยันสิทธิ์สํารองที่นั่ง เม่ือมีการชําระมัดจํา เท่านั้น 
      1.2  กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากไม่ชําระตามที่กําหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทาง 
            โดยอัตโนมัติ ไม่มีเงื่อนไขใดๆ  และขออนุญาตให้สิทธิ์การจองแก่ลูกค้าท่านอ่ืนที่อยู่ลําดับถัดไป   
     1.3  เม่ือช าระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งส าเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมลล์ พร้อม
ทั้งส่งรายชื่อส ารองที่น่ัง  
            ผู้เดินทางต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่า ต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริป
ใด  วันที่ใด  
            ไปกับใครบ้าง , เบอร์โทร // หากไม่ส่งสําเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบค่าเสียหาย  
            อันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกด ชื่อ-นามสกุล และอ่ืนๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน 

**  กรุณาตรวจสอบหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้เดินทาง  : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางไป-กลับ
มากกว่า 6 เดือนข้ึนไป และเหลือหน้ากระดาษว่างอย่างต่ํา  2 หน้าหากไม่ม่ันใจโปรดสอบถาม 

                **  การติดต่อประสานงานกับทางบริษัท เชน่ แฟกซ์  อีเมลล์ หรือจดหมาย  ขอความกรุณาต้องทําในวันเวลา
ทําการของทาง  
                บรษิัท ดังนี้   วันจันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น.เท่านั้น นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศ 
                ในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท  
 **  กรุณาศึกษารายการทัวร์ และเงื่อนไขการให้บริการโดยละเอียด เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ
ของท่าน เนื่องจาก  
                เม่ือท่านชําระเงินครบจํานวนหรือมัดจําบางส่วนแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการบริการและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดในโปรแกรมการเดินทางนั้นๆ 
   
4.  เง่ือนไขการยกเลิก 

กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง  นักท่องเที่ยว
หรือตัวแทนจําหน่าย(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษทั อย่างใด
อย่างหนึ่ง เพ่ือเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร  (ทางบริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจอง ผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 

กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผูมี้
ชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ มาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัท อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือทําเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงิน
ค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการ ตาม 
“ประกาศคณะกรรมการธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ เร่ือง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดอัตราการจ่ายเงิน
ค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. 2563”  ดังนี ้
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4.1 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง  (ไม่นับวันเดินทาง)  คืนเงินร้อยละ 100  ของค่าบริการที่ชําระแลว้ 
4.2 ยกเลิก ไม่น้อยกว่า 15-29 วันก่อนเดินทาง  (ไม่นับวันเดินทาง)  คืนเงินร้อยละ 50 ของค่าทัวร์ทั้งหมด 
4.3 ยกเลิก น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิ์  ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อก าหนดด้านบน ซ่ึงมีการหักเงินในบางส่วนน้ัน เน่ืองจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่าย
ที่ได้จ่ายจริงเพ่ือการเตรียมการจัดน าเที่ยวไปแ้้ว  เชน่ การมัดจ าที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน   การจองที่พัก   แ้  
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ  เป็นต้น ** 

4.4 การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บางสายการ
บินมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับสายการบินและค่ามัดจําที่พัก รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTหรือ EXTRA 
FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชําระแล้ว ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4.5 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย  ต้องทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท 
ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร ์เวลา 8.30 น. – 17.30 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี
นั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท 

***ในกรณี มีเหตุให้ต้องยกเลิกการเดินทางที่บริษัทได้โฆษณาไว้  ซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทเอง  ทาง
บริษัทยินดีคืนเงินค่าบริการตามที่ลูกค้าได้ช าระมาแล้ว เต็มจ านวน โดยต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
การเดินทาง    โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน์แก่ตัวท่านเอง  *** 

4.6 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุ ไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

4.7 เม่ือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนผู้ เดินทางต้องมีข้ันต่ า 10 ท่านข้ึนไปต่อกรุ๊ป มิฉะน้ัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง
และเลื่อนการเดินทางไปในวันอ่ืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า นอกจากผู้เดินทางทกุ
ท่านยินดีที่จะชําระค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตาม
ประสงค์ให้ท่านต่อไป  

2.  ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 
3.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 
4.     บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, โรคระบาด , การนําส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

5.  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่านอันเกิดจาก
การโจรกรรม  

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 
        6.  เม่ือท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ  

ทั้งหมด  
        7.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะอากาศ  
การเมือง สายการบิน และ 

ราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล (เยน) โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  
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        8. อัตราค่าบริการนี้คํานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบรษิัทเสนอราคา ดังนั้น ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน 

การปรับราคาค่าบริการเพ่ิมข้ึน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง  

ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ 
        9.    การบริการของรถบัสนําเที่ยว ตามกฏหมายของประเทศ สามารถให้บริการวันละ  10-12  ชั่วโมง มิอาจเพ่ิม
เวลาได้ โดย 

มัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทาง
นั้นๆ เป็นหลัก  จึงขอ 

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง  อีกทั้งโปรแกรมอาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนตาม 

ความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาลทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสําคัญ 
       10. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มี 
                อํานาจของบริษัทกํากับเท่าน้ัน 

 
ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
1.  กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนําติดตัวข้ึนเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 
และรวมกันทุกชิ้น 
                ไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาให้เจ้าหน้าที่
ตรวจได้อย่างสะดวก ณ   
                จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กําหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบ 
          ใหญ่ และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
2.  สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่
และฝากเจ้าหน้าที่ 
                โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้น  
3.   ประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายห้ามนําผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้
สด  ไข่ เนื้อสัตว์  
              ไส้กรอกฯ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สูงมาก 
 
 


