FTT2360 ทัวร์ มาเลเซีย GRANDZ MALAYSIA CAMERON GENTING MALACCA
KUALA LUMPUR 4D3N (MH)

มาเลเซีย-คาเมร่อน-เก็นติง้ ไฮแลนด์-มะละกา-ปุตราจาย่า-กัวลาฯ
4 วัน 3 คืน เดินทางโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE (MH)
สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ เทีย่ วน้าตกอีสกานด้า , ตลาดเช้า ไร่ชา Green view Garden
เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมนั่งกระเช้า CABLE CAR แล้ว
เล่นคาสิโน เดินช้อปปิ้ ง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND
สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถา้ บาตู BATU CAVE
ชมเมือง PUTRAJAYA มัสยิดสีชมพู
เทีย่ วสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์ ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER

ไฮไลท์พิเศษ!!!! นาท่านล่องเรือชมแม่น้ามะละกา
พักที่ คาเมร่อน 1 คืน / เก็นติง้ 1 คืน / มะละกา 1 คืน
ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน และสุกีห้ ม้อไฟทีค่ าเมร่อน
แจกน้าดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด

วันแรก
กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมร่อนไฮแลนด์ – น้าตกเลคอิสกันดา – ไร่ชา
(D)
08.00 น.
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA
AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ไม่รวมค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชาระทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ
(ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)

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
และเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
RE-CHECK เอกสารสาหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย
1. พาสปอร์ตทีม่ ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ ดินทาง.
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 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ คาเมร่ อ นไฮแลน ด์ หรื อ
สวิ ต เซอร์แ ลนด์ม าเลเซี ย สถานที่ พั ก ผ่ อ นตาก
อากาศที่ขึน้ ชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของมาเลเซียระหว่าง
ท างให้ ท่ าน ได้ เ พ ลิ ด เพ ลิ น กั บ ธรรม ชาติ อั น
ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ซึ่ งมี ค ว า ม ง ด ง าม อ ยู่ สู งก ว่ า
ระดับ น ้า ทะเล 4,500 ฟิ ต บนเขาแห่ ง นี ้แ บ่ ง เป็ น
ชุม ชนเมื องสามระดับ (สามชั้น ) ชั้น แรกคื อ Ring
Let ชั้ น ที่ ส องคื อ Tanahrata ชั้ น ที่ ส ามคื อ Bring
Chang ทุ ก ระดั บ จะมี ร ้า นค้า และโรงแรม แม้แ ต่
ธนาคารต่างประเทศก็ยงั เปิ ดให้บริการบนเขาแห่งนี ้ นาท่านไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็ นเส้นทางที่คดเคีย้ วจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขา
อีกลูกหนึ่ง ผ่านชมทิวทัศน์ไร่ชาที่ปลูกเรียงรายตามไหล่เขา
นาท่านเข้าชม น้าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหล่ผ่านชัน้ หินแกรนิต โดยชัน้ สุดท้ายที่ไหลลงสู่สระนา้ มีความสูง 25 เมตร ใน
บริเวณใกล้เคียงมีรา้ นขายของที่ระลึก ผักและผลไม้พนื ้ เมืองให้ได้ลมิ ้ ลอง พร้อมเลือกซือ้ หาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม
รอนไฮแลนด์ เป็ นแหล่งผลิตชาที่มีช่อื เสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่หอ้ BOH หรือ Best of Highlands

ค่า
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Cameron Heritage หรือเทียบเท่า

วันทีส่ อง
เช้า

ตลาดเช้า – ฟาร์มผึง้ - Green View Garden - เก็นติง้ ไฮแลนด์ – CABLE CAR
อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

(B/L/-)

น าท่ านชื่ น ชมกับ บรรยากาศยามเช้า อัน เย็ น สบายบนยอดเขา น าชม
ตลาดเช้า แวะซือ้ ของพืน้ เมืองผลไม้ สดๆ และสินค้าท้องถิ่น จากนัน้ แวะ
ชม ฟาร์ม ผึ้ ง สัม ผัส กั บ ความงดงามของดอกไม้ห ลากสี และซื ้อ หา
ผลิตภัณฑ์จากนา้ ผึง้ ปลอดสารพิษในฟาร์ม จากนัน้ นาท่านสู่ สวน Green
View Garden ให้คุณ มองเห็นธรรมชาติและความงามที่งดงามราวกับ
ภาพวาด ภายในสวนแห่งนีม้ ีเรือนเพาะชาดอกไม้ให้คณ
ุ เห็นดอกไม้นานา
พัน ธุ์ นอกจากนีย้ ังดาเนินการเป็ นฟาร์มสตรอเบอรี่ท่ีม อบสตรอ
เบอรี่ท่ีอดุ มสมบูรณ์ให้กับผูเ้ ยี่ยมชม แบรนด์ซิกเนเจอร์ของฟาร์ม
แห่ งนี ้คือช็ อกโกแลต 'Avant' ซึ่ง ดึงดูดผู้ค นมากมาย เพื่ อสนอง
ความหิ ว ของคุณ มี ร ้า นกาแฟกว้า งขวางส าหรับ ของว่ า งและ
เครื่องดื่ม นอกจากนัน้ ยังมีรา้ นค้าที่คณ
ุ สามารถซือ้ สินค้าพืน้ เมือง
ได้ เช่น ชา คุกกี ้ อาลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดินทางสู่
เก็นติง้ ไฮแลนด์
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร

นาท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.)
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY (โปรดเตรียมเงินค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามนากระเป๋าใบใหญ่
ขึน้ กระเช้า ดังนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน 56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วย
เพื่ อ เตรี ย มน าของส่ ว นตั ว ที่ จ ะน าไปใช้ บ นเก็ น ติ้ง 1 คื น ) น าท่ า นนั่ ง กระเช้ า ลอยฟ้ า ขึน้ สู่ย อดเขาเก็ น ติ ้ง
ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สดุ ในเอเชียจะได้สมั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสทุ ธิ์อนั หนาวเย็น (โปรดนาเสือ้
หนาวติดตัวไปด้วย)
เก็นติง้ ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของ
รัฐ ปาหัง และรัฐ เซลัง งอร์ อยู่สูง กว่าระดับ น ้าทะเลถึ ง 6,000 ฟิ ต หรือ 1,800 เมตร ห่ างจากนครกัวลาลัม เปอร์ 58
กิโลเมตร การก่อสร้างดาเนินด้วยความยากลาบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เริ่มลงมือตัดถนนขึน้ สู่ยอดเขาในปี
2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงดาเนินการสร้างรีสอร์ท
*** อิสระรับประทานอาหารเย็นทีเ่ ก็นติง้ ตามอัธยาศัย ***

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า 3 *
**ข้อมูลสาคัญ**
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลูกค้าเลือกว่าจะพัก 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพัก
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง
2. เก็นติง้ ช่วงกลางวันอุณหภูมิอยู่ท่รี ะหว่าง 20°C - 26°C ส่วนกลางคืน อุณหภูมิอยู่ท่รี ะหว่าง 15°C - 20°C
(หมายเหตุ: หากห้องพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน)

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมี บ่อนคาสิโนระดับ ชาติ ที่ได้รบั อนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญ ท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รู เล็ต ไฮโล บัคคาร่า
ลูกเต๋า ตูม้ า้ เป็ นต้น(สาหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุ ภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต่า
กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน)

อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความบันเทิงมากมายใน GENTING ตามอัธยาศัย ช้อปปิ ้ง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ
เสี่ยงโชค นับเลขที่คาสิโน หรือตะลุยสวนสนุกได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุง่ ขึน้
- First World Plaza เป็ นศูนย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง สวนสนุก รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติง้ รีสอร์ต
- Skytropolis Funland สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ มีเครื่องเล่นรองรับนักท่องเที่ยวทุกช่วงอายุ เปิ ดทุกวันเวลา
10.00 – 22.00 น. นักท่องเที่ยวสามารถซือ้ บัตรเครื่องเล่นแยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้ บัตรแบบทุกเครื่องเล่นไม่
จากัดได้
- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยนา้ พุ ม้านั่งสาหรับพักผ่อน พุ่มไม้
ดอกไม้ประดับต่างๆ รวมทัง้ มีสวนผีเสือ้ ซึ่งเปิ ดให้บริการทุกวันตัง้ แต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
- Sky Avenue Complex เป็ นช้อปปิ ้งมอลล์ท่อี ยู่สงู ที่สดุ ในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ ไฮแลนด์ มีรา้ นค้าและ
ร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จุดเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดับในยามค่าคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony
- Casino ของเก็นติง้ ไฮแลนด์เป็ นคาสิโนขนาดใหญ่ท่เี ปิ ดทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
วันทีส่ าม วัดชินสวี-วัดถา้ บาตู–พระราชวังอิสตันน่า–เมอร์เดก้าสแควร์-ตึกปิ โตรนัส–ล่องเรือมะละกา (B/L/D)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมั ผัสอากาศเย็นสบาย
บนยอดเขา ที่ มี อุ ณ หภู มิ เ ฉลี่ ย ตลอดปี 16-24
องศาเซลเซี ยส จนได้เวลาอาลาสายหมอก นั่ง
กระเช้าไฟฟ้ากลับสูส่ ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา
และนาท่านเดินทางไปสู่ วัด ชิน สวี สักการะรู ป
ปั้ น ของพระอาจารย์ ชิ น สวี ซึ่ ง เป็ นเทพเจ้า ทื่
ชาวบ้านในมณฑลฟูเจีย้ นให้ความเคารพนับถื อ
นอกจากนั้น นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวมาเลเซี ย และ
ชาวต่างชาติก็นิยมมาทาบุญสักการะพระที่วดั แห่งนีอ้ ยู่เสมอ ทัง้ นีว้ ดั ชิน สวีตงั้ อยู่ในป่ าหินที่มีระดับความสูงเหนือนา้ ทะเล
ถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดียแ์ บบจีน พระพุทธรู ปหินขนาดใหญ่ รู ปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิ ว
สถานปฏิบตั ิธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปั้นต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา
นาท่านสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พกั เปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้ เมือง เพื่อเลือกซือ้ หา
ของฝากพืน้ เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ ชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราว
กับกาแฟสด นาท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถ้าบาตู เป็ นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดู
ด้านหน้าปากทางขึน้ บันไดไปยังถา้ ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กมุ ารสูงถึง 42.7 เมตร

น าท่ านชมเมื อ งหลวงของมาเลเซี ย ซึ่ง เป็ น เมื อ งที่
ตั้ง ขึ น้ ที่ บ ริเวณที่ แ ม่ น ้า 2 สายตัด กัน น าท่ า นผ่ า นชม
มั สยิ ด อาเหม็ ด เก่ าแก่ และสวยที่สุดในมาเลเซี ย น า
ท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนกา
ร่ า ที่ ป ระทับ ของสมเด็ จ พระรามาธิ ป ดี ข องมาเลเซี ย
ผ่ า นชม อาคารสุ ล ต่ า น อับ ดุ ล ซามั ด ที่ ปั จ จุ บัน เป็ น
สถานที่ของทางราชการ ตัง้ อยู่ตรงข้ามกับ เมอร์เดก้าส
แควร์ ซึ่งเป็ นจัตรุ สั ที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจักรภพ
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH
นาท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรนัส ซึ่งเป็ นอาคารแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก ด้วย
ความสูงถึง 452 เมตร ภายนอกตึกเป็ นสถาปั ตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณ
ุ สมบัติพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน

นาคณะแวะเลือกซือ้ ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญ่ท่ีสดุ ในมาเลเซีย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา
(Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็ นที่ตงั้ ของหน่วยงานราชการ รวมถึงทาเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ

งดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปั ตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ
ความทรงจาที่จตั รุ สั ปุตรา โดยมีฉากหลังเป็ นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหิน
อ่ อ นสี กุ ห ลาบ ตั้ง อยู่ริม ทะเลสาบปุ ต รา ท าเนี ย บรัฐ บาลสี ช มพู ..มัส ยิ ด อัน งดงามยิ่ ง ใหญ่ และสถานที่ ท างานของ
นายกรัฐมนตรี ตัง้ อยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สดุ ในโลก สามารถบรรจุคน
ได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็ นสถานที่ท่สี มั มนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุ แห่ง
หนึ่ ง ซึ่ง มี รูป ร่า งประหนึ่ ง ลูก ศร พุ่ ง ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง น าท่ า นเดิ น เล่ น ถ่ า ยรู ป China-Malaysia
Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งมะละกา
“นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซีย ”มะละ
กาเมื อ งหลวงแรกและเป็ นจุ ด เริ่ ม ต้น ของ
ประเทศมาเลเซี ย ย้อนรอยประวั ติศาสตร์ท่ี
เต็มไปด้วยร่องรอยอารยะธรรม
ไฮไลท์พิเศษ!!!! นาท่านล่องเรือชมแม่น้า
มะละลา เมื่ อเรือออกสู่แม่ นา้ คุณ จะได้ช่ื น
ชมความสวยงามของภาพปฏิ ม ากรรมฝา
ผนัง ศิ ลปะท้องถิ่น และเพลิดเพลิน กับ บาร์
ริมนา้ ขณะอยู่บนเรือ ถ่ายรูปเก็บภาพความทรงจาของเมืองอันมีสีสนั แห่งมะละกาแบบชิล ๆ
คา่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
โรงแรมที่พัก โรงแรม MALACCA ECO TREE HOTEL / MARVELUX HOTEL / ARISSA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ จัตุรัสดัชท์สแควร์ - St.Paul’s Church – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-)
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นาชมเมืองมะละกา จัตุรัสดัชท์สแควร์ จุด
ศู น ย์ก ลางทางการปกครองในตลอดช่ ว ง
ระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเข้ายึดครองมะ
ละกา ปั จจุบนั เป็ นสัญลักษณ์สาคัญของการ
ท่ อ งเที่ ย วเมื อ งมะละกาจัตุรัส ดัต ช์ส แควร์
ตัง้ อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็ น
อาคารร้านค้าตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุ
กว่า 200 ปี มีเอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสี
แดงปูน กิ น หมาก หรือ สี salmon pink เป็ น
ย่านที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐ ที่
ปูนถนนทางเดินรถและทางเดินเท้าชมวิหาร St.Paul’s Church ตั้งอยู่บนเนิ นเขาเซนต์ปอล สร้างขึน้ ในปี พ .ศ. 2064
ปั จ จุบันเหลื อเพี ยงผนัง สี่ ด้านไว้เป็ น หลักฐานทางประวัติ ศาสตร์เพื่ อให้คนรุ่นหลังได้เรีย นรู เ้ ท่ านั้น ในยุคที่ โปรตุเกส
ปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนีช้ ่ือว่า NosaSenhora แต่เปลี่ยนเป็ น St. Paul เมื่อชาวดัตช์เข้ามาปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้ น
นักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผูม้ ีช่ือเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคและมาเผยแผ่
ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครัง้ จนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงได้รบั การฝั งไว้ท่ีหน้าโบสถ์แห่งนีก้ ่อนจะนาส่ง
ต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปื นโปรตุเกส เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปี มาแล้ว ถ่ายรู ปกับเรือ
สิน ค้าโบราณจ าลองจากตะวันตก เมื องแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเซี ยซึ่งเคยอยู่ภ ายใต้การปกครองของฮอลันดา
โปรตุเกส และ อังกฤษ มาก่อน
เทีย่ ง
 รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์
เอกสารทีใ่ ช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้)
17.45 น. ออกเดิ น ทางสู่ ส นามบิ น สุ ว รรณภู มิ โดยสายการบิ น MALAYSIA AIRLINE เที่ ยวบิ น ที่ MH785 มี
อาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง
18.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมื่อเดินทางถึงไทย

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน
**สาหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
ทารกอายุต่า
วันทีเ่ ดินทาง
ผู้ใหญ่
กว่า 2 ปี
14,999.3,900. วันที่ 21 – 24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดยาว)

พักเดี่ยว
4,900. -

วันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2565

12,999.-

3,900. -

4,900. -

วันที่ 02 – 05 ธันวาคม 2565 (วันหยุดยาว)

13,999.-

3,900. -

4,900. -

วันที่ 09 – 12 ธันวาคม 2565 (วันหยุดยาว)

13,999.-

3,900. -

4,900. -

วันที่ 15 – 18 ธันวาคม 2565
วันที่ 29 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
วันที่ 30 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)
วันที่ 31 ธันวาคม – 03 มกราคม 2566
(วันหยุดเทศกาล)

12,999.-

3,900. -

4,900. -

16,999.-

3,900. -

16,999.-

3,900. -

16,999.-

3,900. -

เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 2 ในห้อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TWN/DBL เป็ นท่านที่ 3 ในห้อง
เด็กอายุ 2-11 ปี พักห้อง TRP แบบเสริมเตียง
มีต๋วั เครื่องบินแล้วจอยแลนด์

4,900. 4,900. 4,900. -

ราคาเท่าผู้ใหญ่
ลดราคา 1,000.-บาท
ลดราคา 300.- บาท
ลดราคา 4,000.-บาท

เงือ่ นไขการจอง มัดจาท่านละ 7,000 บาท
*** เมื่อชาระค่ามัดจาแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือทากรุ๊ปเหมา กรุ ณาติดต่อผ่าน AGENCY
*พีเรียดราคาโปรโมชั่น 12,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ *
พร้อมส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าทีจ่ องทัวร์ / ส่วนทีเ่ หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ ของภาษีน้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศทีม่ ีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตรานีร้ วม
❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีนา้ มัน ชัน้ ประหยัด ไป/กลับตามกาหนดการของคณะทัวร์ รวมนา้ หนักกระเป๋ า 30 กก.
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
❖ ค่าที่พกั 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
❖ ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
❖ ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ ระหว่าง
วันเดินทางเท่านัน้ โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
อัตรานีไ้ ม่รวม
❖ ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชาระทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้า
ทัวร์ตามความพึงพอใจ)
❖ ค่าทาหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
❖ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
❖ ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เอกสารทีใ่ ช้ในการเดินทาง
❖หนังสือเดินทางที่มีวนั กาหนดอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
❖เอกสาร VACCINE CERTIFICATE

เงือ่ นไขการจองทัวร์
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจาก
ค่าบริการทีต่ ่างประเทศเป็ นแบบเหมาจ่าย
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด ๆ ทัง้ สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้ หมดหรือ
บางส่วนให้กบั ท่าน
2. กรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
4. ค่าทัวร์เป็ นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
5. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

หมายเหตุ
❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจานวน
❖ หากมีเหตุสุดวิสยั อันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทาให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนาเที่ยว หัก
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
❖ เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลกู ค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ ตอน
ในบางครัง้ โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจานวน
ลูกค้า เช่น
Request สาหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็ นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน
Request ส าหรับ เตี ย ง Triple Bed หากห้องไม่ พ อ จะจัด ให้เป็ น 2ห้อ ง โดยไม่ เก็ บ เงิ น เพิ่ ม ตามเงื่ อนไขของ
โรงแรมที่จอง
❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ

ทัวร์นีเ้ ป็ นแบบเหมาจ่ ายเบ็ ดเสร็จ หากท่านสละสิ ท ธิ์การใช้บ ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิ เสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หักค่าบริการคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทัง้ หมด ไม่
ว่าจะเป็ นการช าระผ่ านตัวแทนของบริษั ทฯ หรือชาระโดยตรงกับ ทางบริษั ทฯ ทางบริษั ทฯ จะขอถื อว่าท่ าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
❖ บริษัทฯไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย
, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ

