
 
 
 
 
 
 

 
MH785:ทวัรม์าเลเซยี 3วนั 2คนื: คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัปอร ์ปตุราจายา 

The Best of Malaysia Cameron, Genting 2 ขนุเขาทา้ไอหมอกลมหนาว 
∞ คาเมรอน เมอืงตากอากาศสดุโรแมนตคิ อากาศหนาวเย็นตลอดท ัง้ปี ชมิชาอรอ่ย ดอกไมส้วยงาม 
∞ เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น ัง่กระเชา้ สวนสนุกในรม่ ชมคาสโิน   
∞ กวัลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนสั จตรุสัเมอรเ์ดกา้ พระราชวงัอสิตานา่ไนการา่ เมอืงใหมป่ตุราจายา  
 

** พกัโรงแรม: บนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื **อาหารพเิศษ:บะกุต๊เต ๋สตมีโบต๊ 1มือ้ 
เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH) บนิตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

ก าหนดการเดนิทาง   

วนัเดนิทาง 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก2-6ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

13-15 มนีาคม 63 9,888 

ไมม่รีาคาเด็ก 

INF 5,000฿ 

 

3,500 25 

27-29 มนีาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 เมษายน 63 11,888 3,500 25 

11-13 เมษายน 63 12,888 3,500 25 

29-31 พฤษภาคม 63 8,888 3,500 25 

15-17 พฤษภาคม 63 9,888 3,500 25 

20-22 มถินุายน 63 7,888 3,500 25 

3-5 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

10-12 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 

24-26 กรกฎาคม 63 9,888 3,500 25 
 
 
 
 

 
 
 
 

ทวัรม์าเลเซีย : รหสั MAL107 



08.00 น. พรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโซนผูโ้ดยสารระหว่างประเทศชัน้ 4 โซน M  เคาน์เตอร์
สายการบนิ MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ที่บรษัิทฯตอ้นรับท่าน เช็คอนิสัมภาระและตั๋ว
โดยสาร 

11.05 น.  ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES  เทีย่วบนิที ่MH785  
14.25 น.  เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่านพธิี

การประทับตราหนังสอืเดนิทาง(เวลาประเทศมาเลเซยีเร็วกว่า
ประเทศไทย 1ชัว่โมง) 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เก็นติ้ง น าท่านสนุกตื่นเตน้โดยน่ัง
กระเชา้ลอยฟ้าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
จากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขา“เก็นติง้ 
ไฮแลนด์” นครที่ ไม่ เคยหลั บ ใหล  บนยอด เขาสู งกว่า
ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต มีอากาศหนาวเย็นและมหีมอกตลอด
ทัง้ปี  พื้นที่ดา้นบนไม่ไดม้ีแค่ความสวยงามของธรรมชาต ิและ
ววิที่สวยเท่านั้น แต่ยังเต็มไปดว้ยความบันเทงิหลากหลายรูปแบบ รวมไปถงึกจิกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย   ที่เฟิสทเ์วลิด ์พลาซ่า” ประเทศมาเลเซยี คุณจะไดพ้บกับ ไทมสส์แควรแ์ละยูนิเวอร์
แซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บนเก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ ไฮแลนด ์ 
รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบันเทงิ ซึง่พรั่งพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   เครือ่งเล่น
และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตากับรูปป้ันขนาดใหญ่ยักษ์ของเทพีเสรภีาพและออสการ์เสมอืนกับคุณ
ไดไ้ปเยอืน ณ สถานที่นัน้จรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซ่า"เพลดิเพลนิกับดสิ
โก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุก Outdoor Theme Park และ 
First World Indoor Theme Park  (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือเลือก เพลดิเพลนิ กับเกมส์

การเสีย่งโชค นานาชนิด อาท ิบัคคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิาร
ตลอด 24ช.ม.(กรณีเขา้คาสโินสภุาพบุรุษและสภุาพสตร ีแต่งตัวสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้
หุม้สน้ และไมนุ่่งขาสัน้ )   
 :บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกตกนัหนาวไปดว้ย: 

ค า่   บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 
น าท่ านสู่  Resort World Genting:เข า้สู่ที่ พั ก  FIRST WORLD HOTEL//AWANNA 
HOTEL: 
(ขอสงวนสทิธกิรณีโรงแรมบนเก็นติง้เต็มหรอืมงีาน Event โดยมาพกัทีก่วัลาลมัเปอร์
แทน)   
(ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพกั 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวก
พกั 3ทา่น สามารถซือ้หอ้งพกัเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พกัเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่
ทา่นละ 1,500 บาท) 
(น่ังกระเชา้ขึน้บนเก็นติง้ หา้มน ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเชา้ เพราะฉะนัน้ท่านตอ้งเตรยีมกระเป๋าใบ
เล็กขนาดไม่เกนิ 15 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตัวทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1คนืโปรดเตรยีม
เงนิคา่ฝากกระเป๋า 5RM /ใบ ) 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม 

หลังอาหารน าท่านเดนิทางลงจาก เก็นติง้โดยกระเช้า 
จากนัน้ขึน้รถปรับอากาศเดนิทางไปชม วดัถ า้บาตู Batu 
Cave (ถ่ายรูปบริเวณดา้นหนา้) ชมวัดฮินดูขนาดใหญ ่
ศาสนาสถานส าคัญของชาวอนิเดยี ทีนั่บถอืศาสนาฮนิดูใน
ประเทศมาเลเซยี ถ ้าน้ีเป็นถ ้าหนิปูน และเชือ่ว่ามมีาตัง้แต ่
400 ลา้นปีที่แลว้ ตามความเชือ่ของชาวฮนิดู จุดสูงที่สุด
จะใกลก้ับสวรรค ์ดังนัน้จงึสรา้งวัดอกีแห่งทีอ่ยู่ดา้นบนของ
ถ ้า และการจะขึน้ไปถงึไดเ้ราตอ้งไต่บันไดกันถงึ 272 ขัน้ 
สิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตูก็คอื รูปปั้นเทพของศาสนาฮนิดูขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใกลก้ับปากถ ้า  
จากนัน้น าท่านซือ้ ของฝากพืน้เมอืงของมาเลซยีและ รา้นดวิตีฟ้ร ีทีม่สีนิคา้ราคาพเิศษ เชน่
นาฬกิา กระเป๋า และอืน่ๆใหท้า่นไดซ้ือ้เป็นของฝาก  

เทีย่ง    บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร 

วนัแรก          ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ- สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์- เก็นติง้ไฮแลนด ์                 ,เย็น 

วนัทีส่อง        เก็นติง้ - กวัลาลมัเปอร ์ - วดัถ า้บาตู - คาเมรอนไฮแลนด ์                       เชา้,เทีย่ง,
เย็น  



บา่ย        หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด  ์สวติ
แลนด์มาเลเซียสถานที่พักผ่อนตากอากาศที่ขึน้ชือ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซยีตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ ยวตาม
ไหลเ่ขาชมทัศนียภาพทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง
(ระยะทาง 250กม)  
ชมความสวยงามของ ไรช่าคาเมรอน ทีป่ลูกทั่วทัง้ขนุเขา 
ทัศนียภาพสวยงามมาก ถ่ายรูปกับคนที่รูใ้จ โดยคาเม
รอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาที่มชี ือ่เสยีงของประเทศ
มาเลเซยี พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา ซือ้เป็น
ของฝากกบัคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอนน าทา่น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
เมนูพเิศษอาหารพืน้เมอืง (สตมีโบต๊:สกุีส้ไตลม์าเลเซยี)   
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม   Heritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  
จัดเก็บสัมภาระพักผ่อนตามอัธยาศัยท่ามกลางอากาศหนาวเย็นอุณหภูมปิระมาณ20-24องศา
(กรณุาเตรยีมเสือ้กนัหนาวดว้ยนะคะ่)  

วนัทีส่าม        คาเมรอน - ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว - สวนผึง้ - น า้ตกอกีกานดา้ - จตัรุสัเมอรเ์ดกา้    
พระราชวงัอสิตาน่าไนการ่า  -  ตกึแฝด – ปุตราจายา – สนามบนิ KLIA – สนามบนิ
สวุรรณภมู ิ                                                                                  เชา้,เทีย่ง,.. 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม ท่ามกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนัน้น า
ท่านเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืงหนาว และสตอเบอรีค่าเมรอนทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้่านได ้
ชมบรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไมห้รอืของฝากตามอัธยาศัย สมควรแกเ่วลา
น าท่านเดนิทางลงจากคาเมรอนเพื่อเดนิทางสู่กัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางแวะใหท้่านชมถ่ายรูป 
น า้ตกอสิกานดา้ ทีอ่ยูร่มิทางฟารม์ผึง้ ใหท้า่นไดซ้ือ้ผลติภัณจากผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ 
และชมสวนสตอเบอรร์ี ่ไร่สตอเบอรรีค่าเมรอนนัน้ออกผลตลอดปีท่านสามารถซือ้และเก็บสตรอ
เบอรีส่ดจากไร หรอืซือ้ผลติภัณฑจ์ากสตรอเบอรีเ่ป็นของฝาก ตืน่ตากับความงามหลากสสีนัของ
บรรดา 
ดอกไมใ้นสถานเพาะพันธ ์ไมด้อกไมป้ระดับ อาทกิหุลาบ คารเ์นชนั เบญจมาศ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่วัลาลัมเปอร ์

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์ เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัุรสัเมอรเ์ดกา้(ลาน
แหง่อสิระภาพ) ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทีอ่ังกฤษเคยปกครอง
มาเลเซยีมาอย่างยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกับของประเทศไทย จะ
คลา้ยกับสนามหลวงบา้นเรา และชมอดีต เสาธงที่สูงที่สุดในโลก Union Jack ที่สูงถงึ 100 
เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ อยา่งเห็นได ้
ชัด  ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของ 
มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพื่อ เฉลมิฉลองและมงีานรื่น
เริงกั น  ซึ่ งธ งช าติ  อั งกฤษ ได ถู้ ก ลดลงค รั ้งสุ ดท ้าย  เมื่ อ 
วันที่  31 สิงหาคม 1957  และ แทนที่ดว้ยธงชาติมาเลเซีย  
น าท่านเดนิทางไปชมบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสิตาน่า
ไนการ่า  พ ระราช วังแห่ งชาติ สถานที่ประทั บของสมเด็ จ  
พระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากงพระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่ม
อาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนน
ทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทางพระราชวังแห่งน้ีตัง้อยู่บนพื้นที่กว่า 
100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการ  ครอบครองมาตัง้แต่ทศวรรษที ่
1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตัง้แต่นัน้ (สามารถถ่ายรูป
จากดา้นนอกเท่านัน้)  จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรูปกบั ตกึคูแ่ฝด
ทีส่งูทีส่ดุในโลก ตกึปิโตรนสั   
จากนั้นเราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่  Cocoa Boutique 
โรงงานผลติช็อคโกแลตทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยีมาเลเซยี
และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย    
จากนัน้น าท่านเดนิทางไป ชมเมอืงใหม่ ปุตราจายา เมอืง
หลวงแห่ งใหม่ของมาเล เซีย  ที่ เป็ นศูนย์กลางของ 
รัฐบาล  ปุตราจายา ได ้ชือ่ว่าเป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มี
รูปแบบการวางผังเมืองอย่างดี เสน่ห์ของที่นี่คือสวนพฤษ
ชาติ ทะเลสาบปุตราจายา  และอาคารรูปทรง แปลกตา  
แวะชมและถ่ายรูปกับอาคารที่ท างานของนายกรัฐมนตร ี



อาคารมสัยดิสชีมพูอาคารทีท่ าการรฐั  สะพานแขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

22.15 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  เทีย่วบนิ  MH796 
23.20 น. เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

------------------------------------------------------------------ 
รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
 
หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลงเดนิทาง 
จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ
คา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาแจง้
บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ กรณกีรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด้ 
 
 

ประกาศส าคญั 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิารขา้งตน้       เน่ืองมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  เชอร์
ชารท์น ้ามัน ภาษีสนามบนิ คา่ประกันภัย อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตัว๋บตัรโดยสารแลว้ ไมส่ามารถ
เปลีย่นแปลงชือ่ วันเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิไดท้กุกรณี    
 
ขอ้มลูควรทราบการเดนิทาง 

สายการบนิทีใ่ช ้ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์MH 

เวลา เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ไทย 1 ชม  

สภาพอากาศ อณุหภมู ิประมาณ 28-32 องศา  (กรุณาเชค็สภาพอากาศกอ่นเดนิทางอกีครัง้) 

สกลุเงนิ มาเลเซยี  เงนิรงิกติ(RM)  1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกอ่นเดนิทาง    

โรงแรม จ านวน 2คนื คอื คาเมรอน 1คนื เก็นติง้ 1คนื   
พักหอ้งละ 2-3 ทา่น   กรณีเดนิทางเป็นจ านวนคี ่จดัพัก 3 ทา่นมเีตยีงเสรมิให ้
(ทีพ่ักบนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ กรณีพัก 3 ทา่นจะมแีค ่2 เตยีงตอ่หอ้ง หากไมส่ะดวกพัก 3
ทา่น สามารถซือ้หอ้งพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ได ้คา่พักเดีย่วบนเก็นติง้ ช าระเพิม่ 1,500 
บาท/ทา่น 

อาหาร มือ้เชา้จัดบฟุเฟ่ตข์องโรงแรม  มือ้เทีย่ง และเย็น จัดเป็นเช็ทโต๊ะจนี น่ังโต๊ะละ 8-10 ทา่น 
รา้นอาหารสว่นใหญ ่ท ารสชาตอิาหารใกลเ้คยีงถกูปากคนไทย แตอ่าจจะไมจั่ด ทา่นอาจจะ
เตรยีม น ้าพรกิไปได ้

ไฟฟ้า ระบบ 220 V ไฟฟ้าในประเทศมาเลเซยี 
เทา่กับประเทศไทย แตจ่ะมสีายดนิ (3 รู) เตรยีม Adapter แปลง 3 ขา 
ส าหรับการชารต์แบตกลอ้ง หรอืมอืถอื 

น ้าดืม่ น ้าดืม่ จะมบีรกิารทา่นละ 1ขวดตอ่วัน  
บางโรงแรม อาจจะไมม่นี ้าดืม่ แตจ่ะมชีา กาแฟ บรกิารในหอ้งฟร ี 

ภาษา มาเลเซยี ใชภ้าษาทอ้งถิน่  ยาว ีจนีกลาง ภาษาอังกฤษ สงิคโปร ์ ภาษาจนีกลาง  

การนัดหมายและ การ
เตรยีมตวัการเดนิทาง 

บรษัิทจะสง่ใบนัดหมาย การเตรยีมตวัการเดนิทาง ชือ่หวัหนา้ทวัร ์เบอรโ์ทร จุดนัดหมาย 
กอ่นการเดนิทาง 5 วัน  

กรุ๊ปสามารถออก
เดนิทาง 

กรุ๊ปสามารถออกเดนิทางได ้ขัน้ต ่า 20 ทา่นขึน้ไป มหีัวหนา้ทวัรบ์รกิาร 

การใหท้ปิ คา่ทปิไกด ์คนขับรถ (3วัน รวมเป็น 80 RM) 
ส าหรับหัวหนา้ทัวรข์ึน้อยูก่ับความประทับใจในการบรกิาร 

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด รวมภาษสีนามบนิกรงุเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์น า้มนัแลว้
,คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุมือ้ทีร่ะบใุนรายการ  
,คา่ธรรมเนียมเขา้ชม , คา่มคัคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี , คา่น ้าดืม่, คา่ประกันอบุัตเิหต ุการเดนิทาง 
วงเงนิ  1,000,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกันภัย (ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย) 
คา่บรกิารนีร้บัเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ 

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ่้ายสว่นตัวเชน่  ค่าโทรศัพท ์ คา่ซักรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอกรายการ  ทวี ี  ชอ่ง
พเิศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ถา้ไม่เอาใบก ากับภาษีไม่ตอ้งจ่าย) , ค่าใชจ่้ายอันเกดิจากอุบัตภัิย
ทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยุดงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธไม่ให ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงาน
ทัง้ไทยและต่างประเทศ  การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสายการบนิ ซึง่อยู่นอกเหนือจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ,คา่ทปิ
ไกด ์คนขบัรถ (3วนั รวมเป็น 80 RM) ส าหรบัหวัหนา้ทวัรข์ ึน้อยูก่บัความประทบัใจในการบรกิาร 

เงือ่นไขในการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาทตอ่ทา่น  และ ช าระสว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอยา่งนอ้ย 15 วนัลว่งหนา้ 

(การไมช่ าระเงนิคา่มัดจ า หรอืช าระไมค่รบ หรอืเชค็ธนาคารถกูระงับการจ่ายไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดใด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการ
จองหรอืยกเลกิการเดนิทาง)   

 



เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง     
หนังสอืเดนิทางเหลอือายกุารใชง้านไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน นับจากวันหมดอาย ุนับจากวันเดนิทางไป-กลบั  **กรณุาตรวจสอบ
กอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายแุละดา่นตรวจปฏเิสธการออกและเขา้เมอืง
ทา่น*** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า หรอืสง่พรอ้มยอดคงเหลอื 

การยกเลกิการจอง  เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ ตัว๋เครือ่งบนิเป็นราคาแบบซือ้ขาด เมือ่ทา่นตกลงจองทวัรโ์ดยจ่ายเงนิ
มัดจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมดแลว้ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิ การเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทาง ขอคนืเงนิไมว่า่กรณีใด
ทัง้สิน้ 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากดั ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
หมายเหต ุ
กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลกูคา้
และบรษิทัฯ และเมือ่ทา่นช าระเงนิคา่จอง และหรอื คา่ทวัรแ์ลว้ ถอืวา่ทา่นยอมรบัเงือ่นของบรษิทัแลว้ 
 1) ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางต า่กวา่ 15ทา่น โดยจะแจง้ใหก้บัทา่นได ้
ทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย  7 วันกอ่นการเดนิทาง  
2) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัร ์เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมส่ามารถแกไ้ขได ้ 
3) ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่เสยีหายทีเ่กดิจากสายการบนิ การนัดหยดุงาน  ภัยธรรมชาต ิการกอ่จลาจล การปฏวิตั ิ
อบุัตเิหต ุและอืน่ ๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางผูจั้ด หรอื คา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ 
การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอื จากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ   
4) ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตามสถานการณ์ทีม่กีารปรับขึน้จากภาษีเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจจะมกีารเรยีกเกบ็
เพิม่เตมิ ตลอดจนการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตามตารางบนิของสายการบนิ   
5) หากมกีารถอนตัวหรอืไมไ่ดใ้ชบ้รกิารตามทีจ่องระบเุอาไวห้รอืกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ผูจ้ัดถอืวา่ผูท้อ่งเทีย่ว
สละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ เน่ืองจากคา่ใชจ่้ายทีท่า่นไดจ่้ายใหก้บัผูจั้ด เป็น
การช าระแบบยนืยันการใชบ้รกิารแบบผูจั้ดเป็นตัวแทนนายหนา้ ผูจั้ดไดช้ าระคา่ใชจ่้ายทัง้หมดใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารในแตล่ะ
แหง่แบบช าระเต็มมเีงือ่นไข   
6) กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสาย
การบนิ บรษัิทขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร ผูจั้ดจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุ
แกล่กูคา้ แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ ๆ  
7) มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด  นอกจากมเีอกสารลงนาม
โดยผูม้อี านาจของผูจ้ดัก ากบัเทา่นัน้  
8) ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่ ้
เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ
ประเทศในรายการทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร
เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ 
 9) การประกนัภยั ทีบ่รษิทัไดท้ าไวส้ าหรบัความคุม้ครองผูเ้ดนิทาง เป็นการการประกนัอบุตัเิหตจุากการเดนิทาง

ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมไ่ดค้รอบคลมุถงึ สขุภาพ การเจ็บไขไ้ดป่้วย ทา่นสามารถขอดเูงือ่นไขกรมธรรมของบรษิทั
ได ้และทางบรษิทัถอืวา่ทา่นไดเ้ขา้ใจและยอมรบัขอ้ตกลงแลว้เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัร ์  (ทา่นสามารถซือ้
ประกนัสขุภาพ ในระหวา่งการเดนิทางได ้จากบรษิทั ประกนัท ัว่ไป) 
10. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมด 
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