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MALAYSIA

CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด

3 วัน 2 คืน

HILIGHT
1. นําท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็น
ตลอดปี
2. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุ
ตรา
3. ชมถ้ําบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์
ของศาสนาฮินดู
4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลือ
่ ง
ชื่อ
5. ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดใน
โลก6.อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด
Mitsui Outlet

วันที่ 1 :
วันที่ 2 :
วันที่ 3 :

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - คาเมร่อน ไฮ
แลนด์ – น้ําตกอีสกันดา
คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวน
ลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้าง First World
Plaza
ถ้ําบาตู - ตึกแฝดปิโตรนัส – เมืองใหม่ปุตตรา
จายา – มัสยิดปุตรา - ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet
– กรุงเทพฯ

โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ [MH]
เดินทาง : พฤษภาคม-กันยายน 62
เริ่มต้นเพียง

8,888.QE1KUL-MH001
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กาหนดการเดินทาง
วันที่ 26-28 เมษายน 2562
วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2562
วันที่ 10-12, 17-19 พฤษภาคม 2562
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562
วันที่ 14-16, 21-23, 28-30 มิถุนายน 2562
วันที่ 12-14, 19-21 กรกฎาคม 2562
วันที่ 2-4, 16-18, 23-25 สิงหาคม, 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
วันที่ 10-12 สิงหาคม 2562
วันที่ 6-8, 13-15, 20-22 กันยายน 2562
วันที่ 4-6, 18-20, 25-27 ตุลาคม 2562
วันที่ 12-14 ตุลาคม 2562
วันที่ 1-3,15-17,22-24 พฤศจิกายน,29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
วันที่ 30 ธันวาคม 2562–1 มกราคม 2563,31 ธันวาคม 2562–2 มกราคม 2563

8,888.9,900.8,888.11,900.9,900.9,900.9,900.10,900.9,900.9,900.10,900.9,900.11,900.-

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร

วันที่ 1
09.00 น.

11.05 น.
14.15 น.

ค่า

เข้าพัก

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ -คาเมร่อน ไฮแลนด์ - น้าตกอีสกันดา
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอิน
กรุ๊ปของสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และ
อํานวยความสะดวก
นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ เมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน
มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH785 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
เดิน ทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็น สถานที่ ตากอากาศ พั กผ่อ นที่ ขึ้นชื่ อที่ สุดแห่ง หนึ่ง ของ
ประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
บนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้าง
และประวั ติ ต่ า งๆ มากมาย ชมความงามของไร่ ช าคาเมร่ อ น ที่ ป ลู ก ทั่ ว ทั่ ง ขุ น เขา พร้ อ มกั บ
ทัศนียภาพอันสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติอันสวยงาม
นํา ท่ านแวะถ่ า ยรู ป คู่ กับ น้ํ าตกอี สกั น ดา ซึ่ งเป็ น น้ํา ตกที่ มี ค วามสวยงามแบบธรรมชาติ อ ย่ างมาก
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar
Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหล
ตลอดทั้งปี
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

Nova Hotel Cameron Highlands ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
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วันที่ 2
เช้า

กลางวัน

เข้าพัก

คาเมร่อ น ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็ นติ้ ง – ห้า ง
First World Plaza
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า นําท่านชม สวนสตรอเบอรี่
ที่มี อ ากาศหนาวเย็น ตลอดทั้ ง ปี จากนั้น นํ า ท่า นไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron
Garden) ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตากอากาศอัน
เลื่องชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า นําท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอด
เขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครที่ไม่เคยหลับใหล มี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใช้เวลาประมาณ 10
นาที นั่ง กระเช้ า ข้ ามภู เ ขาที่ ที่ มี ความอุ ดมสมบู รณ์ ข องป่ า อยู่ อย่ า งมาก จากนั้ น นํา ท่ า นชมเฟิ ส ร์
ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง
ที่ FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิ ดปี 2017 ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็น
ห้างสรรพสินค้ าที่ทันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ที่เต็ มไปด้วยสินค้ าแบรนด์เนมชั้นนําของโลก
มากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย อาหารจีน
อาหารญี่ปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนั่งรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถสนุกกับ SNOW
WORLD โลกแห่ งหิม ะ ให้เด็ กๆได้สนุ กสนานเต็มที่ กับ บ้านผีสิง อิส ระตามอั ธยาศัย(ไม่รวมค่ า
เครื่ อ งเล่ น ) หรื อ ให้ ท่ า นสนุ ก กั บ คาสิ โ นเสี่ ย งโชคซึ่ ง เปิ ด ตลอด 24 ช.ม. ที่ มี เ ครื่ อ งเล่ น ที่ ถู ก
กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลื อกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย
(กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกาย
สุภาพและเด็กอายุต่ํากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**
**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว**
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
นําคณะเข้าสู่ที่ พัก Awana Hotel Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3
ดาว หรือ เทียบเท่า

**ในกรณี ที่ไ ม่สามารถเข้ า พัก โรงแรม ที่เ กนติ้ งได้ จะเปลี่ ย นเป็น พัก โรงแรม ในกั วลาลัม เปอร์
Arenaa Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า**

วันที่ 3
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ถ้าบาตู – ตึกแฝดปิโ ตรนัส - เมืองใหม่ปุ ตตราจายา – มั สยิดปุตรา- ช็อ ป
ปิ้งที่ Mitsui Outlet - กรุงเทพ
บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ถ้าบาตู เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสลังงอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ ยว
เป็ น วั ด และสถานที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรมในศาสนาฮิ น ดู อี ก ด้ ว ย ในแต่ ล ะปี ผู้ มี ใ จศรั ท ธาและ
นักท่องเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจําปีไทปูซัม
ถ้ําหินปูนแห่งนี้ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้วยสามถ้ําหลัก ซึ่งใช้เป็นวั ด
และศาลฮินดู สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของถ้ําบาตูก็คือ รูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้
กับปากถ้ํา นอกจากนี้ หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพและเส้น
ขอบฟ้าที่สวยงามของเมืองได้อย่างชัดเจน รอบๆ วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเล่นกันอย่างอิ สระ ที่นี่ยังเป็น
จุด ปีน หน้ าผาที่ไ ด้รั บความนิย มในหมู่นั ก ท่อ งเที่ย วที่ ชื่ นชอบการผจญภั ย นอกจากนี้ ยั งมี ถ้ํา รา
มายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดูให้เที่ยวชม
นําท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึ้น 28 USD) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าใน
กัวลาลัมเปอร์ และยังเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (Songfa Bakuteh)
นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตที่มีความงดงามประดุจ
เมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ให้ ความสําคัญ กั บสิ่งแวดล้ อม พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม่
และยั ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของหน่ ว ยงานราชการ รวมถึ ง ทํ า เนี ย บนายกรั ฐ มนตรี ชมความงามขอ ง
สถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย นําท่านชมจัตุรัสปุตรา นําท่านชมมัสยิดปุ
ตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบปุตรา
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ค่า

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปปิ้งที่ ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลท
ระดับพรีเมียม ทีมีสินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่ของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับ
อาคารผู้โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประกอบด้ วยร้านจําหน่ายสินค้าแบรนด์ดัง
นับร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนด์เครื่องสําอาง กีฬา ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตร
กับความตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมา

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเที่ย ว**
19.00 น.

สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์

22.00 น.

นําท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

23.10 น.

โปรแกรม : SINGAPORE SUPER SAVE 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็ก 2- 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

26-28 เมษายน 2562

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,388.-

03-05 พฤษภาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

10-12 พฤษภาคม 2562

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,388.-

17-19 พฤษภาคม 2562

8,888.-

8,888.-

8,888.-

4,500.-

4,388.-

18-20 พฤษภาคม 2562

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,500.-

7,500.-

14-16 มิถุนายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

21-23 มิถุนายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

28-30 มิถุนายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

12-14 กรกฎาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

19-21 กรกฎาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

02-04 สิงหาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

10-12 สิงหาคม 2562

10,900.-

10,900.-

10,900.-

4,500.-

5,500.-

16-18 สิงหาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

23-25 สิงหาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

30 สิงหาคม – 01
กันยายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

06-08 กันยายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-
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13-15 กันยายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

20-22 กันยายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

04-06 ตุลาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

12-14 ตุลาคม 2562

10,900.-

10,900.-

10,900.-

4,500.-

5,500.-

18-20 ตุลาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

25-27 ตุลาคม 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

01-03 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

15-17 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

22-24 พฤศจิกายน 2562

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

9,900.-

9,900.-

9,900.-

4,500.-

5,500.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,500.-

5,500.-

11,900.-

11,900.-

11,900.-

4,500.-

5,500.-

29 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2562
30 ธันวาคม 2562 – 1
มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2562 – 2
มกราคม 2563

***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบรู ณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน***

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป

หัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเห็นสมควร
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงื่อนไข
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนีข
้ ึ้นอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตสุดวิสัยต่างๆที่ไม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผูร้ ว่ มเดินทางเป็นสําคัญ***

***หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***

หมายเหตุ
สําหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือน หรือ 180
วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่าํ 6 หน้า
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เงื่อนไขการจอง
1.กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงิน เต็มจํานวนค่าทัวร์ บาทพร้อมกับเตรียมเอกสารส่ง
ให้เรียบร้อยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแล้ว
2.การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อย
ก่อนกําหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครือ
่ งบินมิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2.แจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจํานวนค่าทัวร์
3.แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 1-14 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผูย
้ ื่นวีซา่ ให้ เมื่อผลวีซา่ ผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
5.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้ (15ท่านขึ้นไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6.กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจําตั๋วใน
กรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้
7.กรณีท่านได้ชําระค่าทัวร์หรือมัดจํามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทัวร์หรือมัดจําให้ แต่ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หรือได้ชําระค่าบริการในส่ว นของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน
้ แล้วกับท่านเป็นกรณีไป
8.กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์
จะต้องดําเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชําระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทําที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วัน
เดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [มาเลเซียแอร์ไลน์ / สิงคโปร์แอร์ไลน์ 30 กิโลกรัม / นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์
เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่า
ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบต
ั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรือ
่ งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
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**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุนอ
้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนือ
่ ง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
ค่าภาษีนา้ํ มัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
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