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ั ัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
สมผ
พ ักทีโรงแรมระด ับมาตรฐาน 3 *
นอนเก็นติง& 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
ี มพู
ปุตราจายา และม ัสยิดสช
ั ัสเสน่หเ์ มืองหลวง ก ัวลาล ัมเปอร์
สมผ
ชมเมืองใหม่

ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุร ัสเมอเดก้า
ั ัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสโิ น ที เก็นติง
สมผ
& ไฮแลนด์

โปรดดูราคาและไฟล์ทบินทีตารางขายท้ายรายการเท่านน!!
ั&
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ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็บทีสนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

ว ันแรก

03.30 น.

06:00 น.
09.10 น.

เทียง
บ่าย

เย็ น

ว ันทีสอง
เชา้

สนามบินสวุวรรณภูม ิ – ก ัวลาล ัมเปอร์ – ปุตราจายา –
คาเมร่อนไฮแลนด์
(-/L/D)
คณะพร ้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูม ิ ชัน 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M1-M4 สายการบิน
MALAYSIA AIRLINE โดยมีเจ ้าหน ้าทีของบริษัทฯ คอยต ้อนรับและอํานวยความ
สะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
่ รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA
เหินฟ้ าสูก
AIRLINEเทียวบินที MH797 ** มีอาหารและเครืองดืมบริการ ***
ถึงสนามบินนานาชาติ ก ัวลาล ัมเปอร์ หลังผ่านพิธก
ี ารตรวจคนเข ้าเมืองเรียบร ้อย
่
จากนัน นํ าท่านเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นคร
แห่งอนาคต อันเป็ นทีตังของหน่วยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชม
ความงดงามราวภาพฝั นในนิยายอาหรับราตรีของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวง
แห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําทีจัตรุ ัสปุตรา โดยมีฉากหลัง
ี มพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึงสร ้างจากหิน
เป็ นมัสยิดปุตรา ม ัสยิดสช
อ่อนสีกห
ุ ลาบ ตังอยูร่ ม
ิ ทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาล
สีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิงใหญ่และสถานทีทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ตังอยูเ่ มืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางด ้านสถาปั ตยกรรมของมุสลิมทันสมัยทีสุดในโลก
สามารถบรรจุคนได ้ถึง 15,000 คน ใช ้เป็ นสถานทีที
สัมมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพาน
วาวาซัน สะพานสวยทีสุดแห่งหนึง ซึงมีรป
ู ร่างประหนึง
ลูกศร พุง่ ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ หรือ สวิตแลนด์
ี สถานทีพักผ่อนตากอากาศทีขึนชือทีสุดแห่ง
มาเลเซย
หนึงของมาเลเซียระหว่างทางให ้ท่านได ้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอน
ั สลับซับซ ้อนซึง
มีความงดงาม อยูส
่ งู กว่าระดับนํ าทะเล 4,500 ฟิ ต บนเขาแห่งนีแบ่งเป็ นชุมชนเมือง
สามระดับ (สามชัน) ชันแรกคือ Ring Let ชันทีสองคือ Tanahrata ชันทีสามคือ
Bring Chang ทุกระดับจะมีร ้านค ้าและโรงแรม แม ้แต่ธนาคารต่างประเทศก็ยงั เปิ ด
ให ้บริการบนเขาแห่งนี นํ าท่านไต่ระดับภูเขาซึงเป็ นเส ้นทางทีคดเคียวจากเขาลูกหนึง
ไปสูเ่ ขาอีกลูกหนึง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาทีปลูกเรียงรายตามไหล่เขา
& เย็ น STEAMBOAT สุกสไตล์
นําท่านร ับประทานอาหารมือ
ี
มาเลเซีย
่ พ
นําท่านเข้าสูท
ี ัก Heritage Hotel หรือเทียบเท่า 3.5*
คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็ นติง& ไฮแลนด์ (B/L/-)
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก
นํ าท่านเข ้าชม นํา& ตกเลคอิสก ันดา ซึงไหล่ผา่ นชันหินแกรนิต โดยชันสุดท ้ายทีไหล
ลงสู่ส ระนํ ามีค วามสูง 25 เมตร ในบริเ วณใกล ้เคีย งมีร ้านขายของทีระลึก ผั ก และ
ผลไม ้พืนเมือ งให ไ้ ด ล
้ ิมลอง พร อ้ มเลือ กซือหาผลิต ภั ณ ฑ์จ ากใบชา โดยคาเม
ี อาทิ ชายีห ้อ
ื
รอนไฮแลนด์ เป็ นแหล่งผลิตชาทีมีชอเสี
ยงของประเทศมาเลเซย
BOH หรือ Best of Highlands
นํ าท่านชืนชมกับบรรยากาศยามเช ้าอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั นแวะชม ฟาร์ม
ผึง& สัมผัสกับความงดงามของดอกไม ้หลากสี และซือหาผลิตภัณฑ์จากนํ าผึงปลอด
ื& ของพืน
ิ ค้า
& เมืองผลไม้ สดๆ และสน
สารพิษในฟาร์ม แล ้วนํ าชม ตลาดเชา้ แวะซอ
ท้องถิน อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสูเ่ ก็นติง

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days

SPHZ
เทียง
บ่าย

3
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
จากนันเดินทางต่อสู่ เก็ นติง& ไฮแลนด์ Genting Highland
ถึงสถานีกระเชา้ ลอยฟ้า SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ
ิ ท ัวร์ตอ
&ึ กระเชา้ เพราะฉะนนท่
ห้ามนํากระเป๋าใบใหญ่ขน
ั& านสมาชก
้ งเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่
้ นเก็ นติง& 1 คืน)
เกิน 22x14x9 นิว& ไปด้วยเพือเตรียมนําของสว่ นต ังทีจะนําไปใชบ
่ อดเขาเก็นติง ระยะทาง 3.4 กม. ซึง
นํ าท่านนั ง กระเช ้าลอยฟ้ า ขึนสูย
ยาวทีสุ ด ในเอเชีย จะได ส
้ ั ม ผั ส ปุ ย เมฆหมอกอั น หนาทึบ และอากาศ
ื& หนาวติดต ัวไปด้วย)
บริสท
ุ ธิอ
_ น
ั หนาวเย็น (โปรดนําเสอ
เก็นติงไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอด
เขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลัง
งอร์ อยูส
่ งู กว่าระดับนํ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต หรือ 1,800 เมตร ห่างจาก
นครกั ว ลาลั ม เปอร์ 58 กิโ ลเมตร การก่ อ สร า้ งดํ าเนิ น ด ว้ ยควา ม
่ อด
ยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได ้เริมลงมือตัดถนนขึนสูย
เขาในปี 2508 ใช ้เวลาถึง 4 ปี แล ้วจึงดํ าเนินการสร ้างรีสอร์ท โดยในปี
2514 ได ้เปิ ดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึงปั จจุบันได ้
เปลียนชือเป็ น Theme Park Hotel

ั ***
*** อิสระร ับประทานอาหารเย็ นทีเก็นติง& ตามอ ัธยาศย
่ พั
จากนันนํ าท่านเข ้าสูท
ี ก
โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
***โรงแรม ที FIRST WORLD ไม่มห
ี อ
้ งพ ักแบบ 3ท่าน ไม่มเี ตียงเสริม
พ ักเดียวเพิม 1,500 บาทเฉพาะที Genting @ FIRST WORLD ***
หากห้องพ ักทีบน GENTING HIGHLAND เต็ม
ขอสงวนสิทธิใx นการเปลียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที KUALA LUMPUR แทน

ให ท
้ ่ า นได ้ถ่ า ยรู ป ภาพเก็ บ ไว ้เป็ นทีระลึก กั บ สถานทีต่ า ง ๆ และยั ง มีบ่อ นคาสิโ น
ระดับชาติ ทีได ้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนาน
กับการเสียงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน
รูเล็ ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตู ้ม ้า เป็ นต ้น(สํ าหรับ ท่า นทีต ้องการเข ้าคาสิโ น ท่า น

สุภาพบุรษ
ุ และสุภาพสตรีใส่ชด
ุ สุภาพ เด็กอายุตํากว่า 21 ปี ห ้ามเข ้าในคาสิโน)
& ําล ังทําการปร ับปรุงเพือเปิ ดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD ***
***สวนสนุกกลางแจ้งขณะนีก

ว ันทีสาม
เชา้

้ ปปิ& ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ (B/L/-)
ิ สวี - ว ัดถํา& บาตู – ก ัวลาล ัมเปอร์ – ชอ
ว ัดชน
ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ ัก
อิสระในยามเช ้าให ้ท่านได ้สัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีมีอณ
ุ หภูม ิ
เฉลียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได ้เวลาอําลาสายหมอก นังกระเช ้า
ิ
่ ถานีกระเช ้าไฟฟ้ าโกตงจายา และนํ าท่านเดินทางไปสู่ ว ัดชน
ไฟฟ้ ากลับสูส
ิ สวี ซึงเป็ นเทพเจ ้าทืชาวบ ้านใน
สวี สั ก การะรู ป ปั นของพระอาจารย์ช น
มณฑลฟู เ จี ยนให ค
้ วามเคารพนั บ ถื อ นอกจากนั นนั ก ท่ อ งเที ยวทั งชาว
มาเลเซียและชาวต่างชาติก็นย
ิ มมาทํ าบุญสักการะพระทีวัดแห่งนีอยู่เสมอ
ทังนีวัดชิน สวีตังอยูใ่ นป่ าหินทีมีระดับความสูงเหนือนํ าทะเลถึง 4,600 ฟุต
ภายในวั ด ประกอบไปด ว้ ยเจดี ย ์แ บบจีน พระพุ ท ธรู ป หิน ขนาดใหญ่ รู ป
แกะสลักเจ ้าแม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัตธ
ิ รรม และ ร ้านอาหารเจ รวมไปถึงรูป
ปั นต่ า งๆ ที เรี ย งรายตามทางเดิ น เลี ย บภู เ ขา หลั ง จากนั นโดยสารรถสู่ นคร
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กั ว ลาลั ม เปอร์ ระหว่ า งทางให ท
้ ่ า นได พ
้ ั ก เปลียนอิร ิย าบถทีบริเ วณร ้านค า้ สิน ค า้
พืนเมือ ง เพือเลือ กซือหาของฝากพืนเมือ ง อาทิ ผงปรุง บะกุ๊ด เต๋ เคล็ ด ลั บ คู่ค รั ว
มาเลเซีย กาแฟขาวขึนชือของเมืองอิโปห์ ทีมีรสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด นํ า
ท่ า นแวะถ่ า ยรู ป และนมั ส การ พระขั น ธกุ ม าร ที ว ด
ั ถํ &า บาตู เป็ นศาสนสถานที
ิ ธิข
ศักดิส
_ ท
_ องศาสนาฮินดู ด ้านหน ้าปากทางขึนบันไดไปยัง ถํ า ข ้างบนมีรูปปั นของ
พระขันธ์กม
ุ ารสูงถึง 42.7 เมตร
•

ี
จากนั นให้ทา
่ นได้ชมเมือ งหลวงของมาเลเซย

กรุงก ัวลาล ัมเปอร์

......... น.

ซึงเป็ นเมืองทีตังขึนทีบริเวณทีแม่นํา 2 สายตัดกัน
• นํ าท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้ าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรน ัส
ซึงเป็ นอาคารแฝดทีสูงทีสุดในโลก ด ้วยความสูงถึง 452 เมตร จากนั นนํ าท่าน
ผ่านชม ม ัสยิดอาเหม็ ด เก่าแก่และสวยทีสุดในมาเลเซีย
• นํ าท่านชม พระราชว งั อิสต ันน่า ไนการ่า ทีประทั บของสมเด็ จพระรามาธิป ดี
ของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อ ับดุล ซาม ัด ทีปั จจุบันเป็ นสถานทีของ
ทางราชการ ตังอยูต
่ รงข ้ามกับ เมอร์เดก้าสแควร์ ซึงเป็ นจัตุรัสทีรํ าลึกถึงวันที
มาเลเซียได ้ฉลองเอกราชพ ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตาคาร
* นํ าคณะแวะเลือกซือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใหญ่ทสุ
ี ดในมาเลเซีย
• อิสระให ้ท่านได ้ช็อปปิ งทีห ้าง MITSUI OUTLET พบกันสินค ้าลดราคามากมาย
ั ากว่า 50 แบรนด์ (หากมีเวลาเหลือ)
50-70 % แบรนด์ชนนํ
ได้เวลาอ ันสมควร คณะพร้อมก ัน ณ จุดน ัดหมาย

18.05 น.

นํ าท่านลัดฟ้ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เทียวบินที

เทียง
บ่าย

MH780 ** มีอาหารและเครืองดืมบริการ ***
19.10 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ พร ้อมความประทับใจ

***************
“มากกว่าความชํานาญ คือ การให้บริการด้วยใจ”
หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลียนแปลงตามความเหมาะสม บริษ ัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการ
& ของภาษีนํา& ม ันของสายบิน
ปร ับเปลียนราคา หากมีการปร ับขึน
กรุป
๊ ออกเดินทางได้เมือมีจา
ํ นวน ***ผูเ้ ดินทาง 10 ท่านไม่มห
ี ัวหน้าท ัวร์***
& ไป (มีห ัวหน้าท ัวร์)
// ผูเ้ ดินทางถึง 15 ท่านขึน

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง ก่อนออกตว• ั เครืองบินภายในประเทศ
เพือประโยชน์ของลูกค้า

ต้องมีอายุใชง้ านเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน น ับจากว ันเดินทาง***

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต
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อ ัตราค่าบริการ

ํ หร ับหน ังสอ
ื เดินทางต่างชาติเก็บเพิม 1,000 บาท**
**สา
ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็บทีสนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

MAR 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง
1-3 MAR 19
2-4 MAR 19
8-10 MAR 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

9-11 MAR 19
15-17 MAR 19
16-18 MAR 19
22-24 MAR 19
23-25 MAR 19
29-31 MAR 19
30 MAR – 1 APR

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.5,999.7,999.6,999.7,999.7,999.7,999.6,999.7,999.7,999.7,999.6,999.7,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน

พ ักเดียวเพิม

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

3,500.-

3,500.3,500.3,500.3,500.3,500.-

APR 19
ไฟล์ท

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ว ันเดินทาง
5-7 APR 19
วันหยุดจักรี
6-8 APR 19
วันหยุดจักรี
11-13 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
12-14 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
13-15 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
14-16 APR 19
วันหยุดสงกรานต์
19-21 APR 19
20-22 APR 19
26-28 APR 19

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน

8,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

10,999.-

3,500.-

10,999.-

3,500.-

10,999.-

3,500.-

7,999.7,999.7,999.-

3,500.3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

SPHZ
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7,999.-

27-29 APR 19

3,500.-

MAY 19
ไฟล์ท

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

ว ันเดินทาง

7,999.7,999.7,999.7,999.-

3-5 MAY 19
4-6 MAY 19
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

10-12 MAY 19
11-13 MAY 19
17-19 MAY 19
วันวิสาขบูชา
18-20 MAY 19
วันวิสาขบูชา
24-26 MAY 19

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.3,500.3,500.-

8,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

3,500.-

JUN 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

14-16 JUN 19

6,999.-

3,500.-

21-23 JUN 19

7,999.-

3,500.-

28-30 JUN 19

7,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

JUL 19
ไฟล์ท

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

ว ันเดินทาง
5-7 JUL 19

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

12-14 JUL 19
13-15 JUL 19
วันเข ้าพรรษา
14-16 JUL 19
วันเข ้าพรรษา
19-21 JUL 19
27-29 JUL 19
วันเฉลิมพระชมม์
พรรษา ร.10

6,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

8,999.-

3,500.-

8,999.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

9,555.-

3,500.-

3,500.-

AUG 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

MH797
0555-0905
//
MH780

2-4 AUG 19
10-12 AUG 19
วันแม่แห่งชาติ
16-18 AUG 19

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.-

9,555.-

3,500.-

7,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

SPHZ
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7,999.6,999.-

23-25 AUG 19
30 AUG – 1 SEP

3,500.3,500.-

SEP 19
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

6-8 SEP 19

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

7,999.7,999.7,999.6,999.-

13-15 SEP 19
20-22 SEP 19
27-29 SEP 19

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.-

OCT 19
ไฟล์ท

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

ว ันเดินทาง

7,999.7,999.-

4-6 OCT 19
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

5-7 OCT 19
12-14 OCT 19
วันคล ้ายวันสวรรคต ร.9

18-20 OCT 19
25-27 OCT 19
26-28 OCT 19

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.3,500.-

9,999.-

3,500.-

7,999.7,999.7,999.-

3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.3,500.-

NOV 19
ไฟล์ท
MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

ว ันเดินทาง
1-3 NOV 19
8-10 NOV 19
15-17 NOV 19
22-24 NOV 19
29 NOV – 1 DEC

6,999.7,999.7,999.7,999.7,999.-

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน
3,500.3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

3,500.3,500.-

DEC 19
ไฟล์ท

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

ว ันเดินทาง
5-7 DEC 19
วันพ่อแห่งชาติ
8-10 DEC 19
วันรัฐธรรมนูญ
13-15 DEC 19
14-16 DEC 19
21-23 DEC 19
28-30 DEC 19
วันหยุดปี ใหม่
29-31 DEC 19
วันหยุดปี ใหม่

THE FLASH MALAYSIA (MH) 3Days

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน

8,999.-

3,500.-

8,999.-

3,500.-

8,999.8,999.8,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

9,999.-

3,500.-

3,500.3,500.-

พ ักเดียวเพิม

3,500.-

SPHZ
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30 DEC – 1 JAN
วันหยุดปี ใหม่

10,999.-

3,500.-

31 DEC – 2 JAN
วันหยุดปี ใหม่

10,500.-

3,500.-

JAN 20
ไฟล์ท

ว ันเดินทาง

ราคา/ท่าน
พ ักห้องคู่

จอยแลนด์
ห ักค่าตว• ั คืน

พ ักเดียวเพิม

MH797
0555-0905
//
MH780
1805-1910

1-3 JAN 2020
วันหยุดปี ใหม่

8,999.-

3,500.-

3,500.-

- แจ้งข้อมูลสําค ัญ 1. ***ราคาโปรโมชัน ไม่มรี าคาเด็ก***
2. ทารกอายุตํากว่า 2 ปี

ราคา 3,500 บาท

3. เงือนไขการจอง มัดจําท่านละ 5,000 บาท พร ้อมส่งสําเนาหน ้าพาสปอร์ตให ้เจ ้าหน ้าทีจองทัวร์ / ส่วน
ทีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 30 วัน
4. *** ซีรย
ี ์ MH นีเป็ นราคาโปรโมชัน หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินทีชําระมาแล ้วในทุกกรณี ***
5. *** พีเรียดราคาโปรโมชัน 6,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได ้ *** หากตัดกรุ ้ปต ้องชําระเป็ นราคา 7,999

อ ัตรานีร& วม
ค่าตั{วเครืองบิน และภาษี นํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ (ตั{วกรุ๊ป)
ค่ารถโค ้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีระบุไว ้ในรายการ
ค่าทีพัก 3 คืนพักห ้องละ 2 ท่านตามรายการ
ค่านํ าหนักกระเป๋ าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าบัตรเข ้าชมสถานทีท่องเทียวต่าง ๆ ตามรายการทีได ้ระบุไว ้
ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึนอยูก
่ บ
ั เงือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที
เกิดขึนระหว่างวันเดินทางเท่านันโดยจะต ้องใช ้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อ ัตรานีไ& ม่รวม
ไม่รวมค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนข ับรถ 1500 บาท เก็บทีสนามบิน
(ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสําหรับผู ้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
ค่าอาหาร และเครืองดืมทีไม่ได ้ระบุไว ้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมกระเป๋ าเดินทางทีนํ าหนักเกิน 20 กก.
ค่าใช ้จ่ายอืนๆ ทีมิได ้ระบุไว ้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินบ
ิ าร์ ฯลฯ
ภาษี มล
ู ค่าเพิม 7% และภาษี หัก ณ ทีจ่าย 3%
**ขอสงวนสิทธิx ในการเปลียนสายการบินในระด ับเดียวก ัน เวลาใกล้เคียงก ัน
โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
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เอกสารทีใชใ้ นการเดินทาง
หนังสือเดินทางทีมีวันกําหนดอายุใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันทีจะออกเดินทาง
ต ้องมีหน ้าว่างอย่างน ้อย 2 หน ้า

เงือนไขการยกเลิก
1. เนืองจากตัว{ เครืองบินต ้องเดินทางตามวันที ทีระบุบนหน ้าตัว{ เท่านัน จึงไม่สามารถยกเลิก หรือ
เปลียนแปลงการเดินทางใด ๆ ทังสิน ถ ้ากรณียกเลิก หรือเปลียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวน
สิทธิใ_ นการคืนเงินทังหมดหรือบางส่วนให ้กับท่าน
2. กรณีทกองตรวจคนเข
ี
้าเมืองทังทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให ้เดินทางออกหรือเข ้าประเทศที
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ_ ม่คน
ื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ หากท่านใช ้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช ้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได ้ชําระค่าใช ้จ่ายให ้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
ั เิ หตุ
ทีเกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
5. เมือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได ้ยอมรับใน
เงือนไขข ้อตกลงต่างๆ ทีได ้ระบุไว ้แล ้วทังหมด

หมายเหตุ
ั จน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
_ จะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมือเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสย
ไม่อาจแก ้ไขได ้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทสู
ี ญหาย สูญเสียหรือได ้รับบาดเจ็บทีนอกเหนือ
ั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การ
ความรับผิดชอบของหัวหน ้าทัวร์และเหตุสด
ุ วิสย
จลาจล ต่างๆ เนืองจากรายการทัวร์นเป็
ี นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิก
_ ารใช ้บริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้าประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ_ ม่คน
ื เงิน
ในทุกกรณี
ิ ธิท
บริษัทฯมีสท
_ จะเปลี
ี
ยนแปลงหรือสับเปลียนรายการได ้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท
_ จะ
ี
เลือนการเดินทางในกรณีทมี
ี ผู ้ร่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือไม่เทียวตาม
รายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้ เพราะการชําระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือท่าน
ได ้ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทาง
บริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ

ี หายในเหตุการณ์ทเกิ
บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสย
ี ดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวต
ั แ
ิ ละ
อืนๆทีอยูน
่ อกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ่้ ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรงหรือ
่ การเจ็บป่ วย, การถูกทําร ้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ทางอ ้อม เชน
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