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มาเลเซยี-คาเมรอ่น-เก็นติง้ไฮแลนด-์มะละกา-ปตุราจายา่-กวัลาฯ 

4 วนั 3 คนื  เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

 สมัผัสเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์เทีย่วน า้ตกอสีกานดา้ , ตลาดเชา้ ไรช่า Green view 

Garden 

 เทีย่วชมเมอืงในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน ัง่กระเชา้ CABLE CAR แลว้ 

 เลน่คาสโิน เดนิชอ้ปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สกัการะขอพรวดั CHINSWEE วดัถ า้บาต ูBATU CAVE 

 ชมเมอืง PUTRAJAYA มสัยดิสชีมพ ู
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 เทีย่วสบายๆ ชมเมอืงหลวง นครกวัลาลมัเปอร ์ถา่ยรปูตกึแฝด PETRONAS TOWER 

 ไฮไลทพ์เิศษ!!!! น าทา่นลอ่งเรอืชมแมน่ า้มะละกา 

 พกัที ่คาเมรอ่น 1 คนื / เก็นติง้ 1 คนื / มะละกา 1 คนื  

  ชมิบกักุด้เต ๋สไตลม์าเลเซยี เขม้ขน้หอมยาจนี และสกุ ีห้มอ้ไฟทีค่าเมรอ่น 

 แจกน า้ดืม่บรกิารทกุวนัวนัละ 1 ขวด 

 

วนัแรก กรงุเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์– คาเมรอ่นไฮแลนด ์– น า้ตกเลคอสิกนัดา – ไรช่า   (D) 

 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบนิ MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร

และสมัภาระ 

ไมร่วมคา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจา่ยทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  

หรอื Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพรอ้ม)  

 

11.05 น. เดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE เทีย่วบนิที ่ MH785 มี

อาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง 

 

RE-CHECK เอกสารส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้ประเทศมาเลเซยี 

1. พาสปอรต์ทีม่อีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทาง. 

2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form ถา้ไดร้บัวคัซนี Fully 

Vaccinated จะไดเ้อกสาร Digital Traveller Card ใชเ้ขา้ประเทศไดเ้ลยครบั 
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14.15 น. เดนิทางถงึ ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าทา่นเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติเซอรแ์ลนดม์าเลเซยี  

- สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกับ

ธรรมชาตอินัสลับซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแหง่นีแ้บง่เป็น

ชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ทีส่องคอื Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring 

Chang ทุกระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่ธนาคารต่างประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี ้

น าทา่นไตร่ะดับภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลูกหนึง่ ผ่านชมทวิทัศน์ไร่

ชาทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

น าทา่นเขา้ชม น า้ตกเลคอสิกนัดา  

- ซึง่ไหลผ่า่นชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หลลงสูส่ระน ้ามคีวามสงู 25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมี

รา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ืน้เมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หาผลติภัณฑจ์ากใบชา โดย

คาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชายีห่อ้ BOH หรอื 

Best of Highlands   
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Cameron Heritage หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง ตลาดเชา้ – ฟารม์ผึง้ -  Green View Garden  -  เก็นติง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR - อสิระตาม

อธัยาศยับน GENTING                                                                 (B/L/-) 

 

เชา้       รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าทา่นชืน่ชมกบับรรยากาศยามเชา้อนัเย็นสบายบนยอดเขา  

น าชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิน่  

จากนัน้แวะชม ฟารม์ผึง้ สัมผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้

ปลอดสารพษิในฟารม์  
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จากนัน้น าทา่นสู ่สวน Green View Garden  

- ใหคุ้ณมองเห็นธรรมชาตแิละความงามทีง่ดงามราวกับภาพวาด ภายในสวนแห่งนี้มเีรือนเพาะช า

ดอกไมใ้หค้ณุเห็นดอกไมน้านาพันธุ ์นอกจากนีย้งัด าเนนิการเป็นฟารม์สตรอเบอรีท่ีม่อบสตรอเบอรีท่ี่

อดุมสมบรูณ์ใหก้ับผูเ้ยีย่มชม แบรนดซ์กิเนเจอรข์องฟารม์แห่งนี้คอืช็อกโกแลต 'Avant' ซึง่ดงึดูด

ผูค้นมากมาย เพื่อสนองความหิวของคุณ มีรา้นกาแฟกวา้งขวางส าหรับของว่างและเครื่องดื่ม 

นอกจากนัน้ ยงัมรีา้นคา้ทีค่ณุสามารถซือ้สนิคา้พืน้เมอืงได ้เชน่ ชา คุกกี ้อ าลายอดเขา คาเมรอน 

ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ไฮแลนด ์

เทีย่ง      รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใชเ้วลาระมาณ 

1.30-2 ช.ม.) ถงึสถานีกระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 10 

RM / ใบหา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ ดงัน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็ก

ขนาดไมเ่กนิ  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตวัทีจ่ะน าไปใชบ้น

เก็นติง้ 1 คนื)  น าทา่นน ัง่ กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีสุ่ดใน

เอเชยีจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตัวไป

ดว้ย) 

เก็นติง้ไฮแลนด ์ 

- สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่

ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร

กวัลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง 

ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์   

 

*** อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอธัยาศยั *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING 

เทยีบเทา่  3 * 
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**ขอ้มลูส าคญั** 

1. โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ลกูคา้เลอืกวา่จะพกั 3 ทา่นในหอ้ง DBL หรอืจะ

พักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ เพิม่ 1,500 บาท/หอ้ง 

2. เก็นติง้ชว่งกลางวันอณุหภมูอิยูท่ีร่ะหวา่ง 20°C - 26°C สว่นกลางคนื อณุหภมูอิยูท่ีร่ะหวา่ง 15°C - 20°C 

(หมายเหตุ: หากหอ้งพักทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY 

TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน) 

อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่่าง ๆ และยังมีบอ่นคาสโินระดบัชาต ิทีไ่ดรั้บ

อนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการเสีย่งโชคต่างๆ เชน่ สล๊อตแม

ชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรบัทา่นทีต่อ้งการเขา้คาสโิน ทา่นสุภาพบุรุษ 

และสภุาพสตรใีสชุ่ดสภุาพ เด็กอายตุ า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความบนัเทงิมากมายใน GENTING ตามอธัยาศัย ชอ้ปป้ิง เดนิชมธรรมชาต ิอากาศดีๆ   

เสีย่งโชค นับเลขทีค่าสโิน หรอืตะลยุสวนสนุกไดย้าวๆ จนถงึเวลา CHECK OUT 11.00 น. วันรุง่ขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ สวนสนุก รวมไปถงึเมอืงหมิะทีเ่ก็นติง้รสีอรต์ 
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- Skytropolis Funland สวนสนุกในรม่ขนาดใหญ ่มเีครือ่งเลน่รองรับนักทอ่งเทีย่วทกุชว่งอาย ุเปิดทกุวันเวลา 

10.00 – 22.00 น. นักทอ่งเทีย่วสามารถซือ้บตัรเครือ่งเลน่แยกเฉพาะอยา่ง หรอืซือ้บตัรแบบทกุเครือ่งเลน่ไม่

จ ากดัได ้

- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุมา้น่ังส าหรับพักผอ่น พุม่

ไมด้อกไมป้ระดบัตา่งๆ รวมทัง้มสีวนผเีสือ้ซ ึง่เปิดใหบ้รกิารทกุวันตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในมาเลเซยี บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์มรีา้นคา้

และรา้นอาหารกวา่ 70 รา้น จดุเดน่คอื การแสดงแสงสแีละไฟประดับในยามค ่าคนื ทีเ่รยีกวา่ Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสโินขนาดใหญท่ีเ่ปิดทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง 

 

วนัทีส่าม   วดัชนิสว-ีวดัถ า้บาต–ูพระราชวงัอสิตนันา่–เมอรเ์ดกา้สแควร-์ตกึปิโตรนสั–ลอ่งเรอืมะละกา   

(B/L/D) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศา

เซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก  น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าทา่น

เดนิทางไปสู ่วดัชนิ สว ี 

- สักการะรูปปั้นของพระอาจารย์ชนิ สวี ซ ึง่เป็นเทพเจา้ทื่ชาวบา้นในมณฑลฟูเจี้ยนใหค้วามเคารพนับถือ 

นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวมาเลเซยีและชาวต่างชาตกิ็นยิมมาท าบญุสักการะพระทีว่ัดแห่งนี้อยูเ่สมอ ทัง้นี้

วัดชนิ สวตีัง้อยูใ่นป่าหนิทีม่รีะดับความสงูเหนือน ้าทะเลถงึ 4,600 ฟตุ ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดยีแ์บบจนี 

พระพทุธรปูหนิขนาดใหญ ่รปูแกะสลักเจา้แมก่วนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิตัธิรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรูป

ปัน้ตา่งๆ ทีเ่รยีงรายตามทางเดนิเลยีบภเูขา  

น าทา่นสู ่นครกวัลาลมัเปอร ์ระหวา่งทางใหท้า่นไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถทีบ่รเิวณ รา้นคา้สนิคา้พืน้เมอืง 

เพือ่เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของ

เมอืงอโิปห ์ทีม่รีสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด  

น าทา่นแวะถา่ยรปูและนมสัการ พระขนัธกมุาร ที ่วดัถ า้บาต ูเป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ู

ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ ้า ขา้งบนมรีปูปัน้ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 
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น าทา่นชมเมอืงหลวงของมาเลเซยี ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สายตัดกนั น าทา่นผา่นชม 

มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  

น าทา่นแวะถา่ยรปูดา้นหนา้ พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการา่  

- ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสลุต่าน อับดุล ซามัด ทีปั่จจุบันเป็นสถานทีข่อง

ทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จาก

ประเทศในเครอืงจักรภพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 

น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัสญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั  

- ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร     ภายนอกตกึเป็นสถาปัตยกรรมตกึแฝดทีส่ง่า

งาม ตกแตง่ดว้ยแผน่สเตนเลส 33,000 แผน่ และกระจกอกี 55,000 แผน่ มคีณุสมบตัพิเิศษในการกรองแสงและ

ลดเสยีงรบกวน   
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น าคณะแวะเลอืกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (Putrajaya city)  

- ปตุราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ีชมความงดงาม

ราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บันทกึภาพ

ความทรงจ าทีจ่ัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสชีมพู (putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่

สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาลสชีมพู..มัสยดิอันงดงามยิง่ใหญ่และสถานที่

ท างานของนายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมยัทีส่ดุในโลก 

สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุต่างๆ และชมความงามของสะพานวาวา

ซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  

น าทา่นเดนิเลน่ถา่ยรปู China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา “นครแห่งประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกาเมอืงหลวงแรก

และเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวัตศิาสตรท์ีเ่ต็มไปดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรม 

ไฮไลทพ์เิศษ!!!! น าทา่นลอ่งเรอืชมแมน่ า้มะละลา เมือ่เรอืออกสูแ่มน่ ้า คณุจะไดช้ืน่ชมความสวยงาม

ของภาพปฏมิากรรมฝาผนัง ศลิปะทอ้งถิน่ และเพลดิเพลนิกับบารร์มิน ้า ขณะอยูบ่นเรอื ถ่ายรูปเก็บภาพ

ความทรงจ าของเมอืงอนัมสีสีนัแหง่มะละกาแบบชลิ ๆ  
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

โรงแรมทีพ่กั โรงแรม MALACCA ECO TREE HOTEL / MARVELUX HOTEL / ARISSA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ ี ่    จตัรุสัดชัทส์แควร ์ - St.Paul’s Church  – สนามบนิ – กรงุเทพฯ (B/L/-) 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร 

น าชมเมอืงมะละกา จตัรุสัดชัทส์แควร ์ 

- จุดศูนย์กลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่ฮอลันดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจุบันเป็น

สัญลักษณ์ส าคัญของการท่องเทีย่วเมอืงมะละกาจัตุรัสดัตชส์แควรต์ัง้อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็น

อาคารรา้นคา้ตกึแถวแบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ี

salmon pink เป็นย่านทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิที่ปูนถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร 
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St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจุบันเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็น

หลักฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุ่นหลังไดเ้รยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยคุทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นีช้ ือ่วา่ 

NosaSenhora แตเ่ปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์

(St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิและมาเผยแผ่ศาสนาทีม่ะละ

กาถงึ 4 ครัง้จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์ห่งนี้กอ่นจะน าสง่ต่อไปยัง

ประเทศอนิเดยี ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้  

- ถ่ายรูปกับเรือสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมืองแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยีซึง่เคยอยู่ภายใตก้าร

ปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เทีย่ง     รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

 

เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลบัประเทศไทย (เฉพาะชาวตา่งชาต)ิใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 

ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์รกิารชว่ยลงทะเบยีนให)้ 

 

17.45 น.   ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่MH785 

มอีาหารและเครือ่งดืม่บรกิารบนเครือ่ง 

18.55 น.   เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

เมือ่เดนิทางถงึไทย 
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  เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่2 ในหอ้ง ราคาเทา่ผูใ้หญ ่

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทา่นที ่3 ในหอ้ง ลดราคา 1,000.-บาท 

เด็กอาย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง  ลดราคา 300.- บาท 

มตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์    ลดราคา 4,000.-บาท 

เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 8,000 บาท 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืวา่รบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์กุประการ *** 

พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทวัร ์

สว่นทีเ่หลอืจา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วนั หรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง*** 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา  

หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิหรอืการเปลีย่นแปลงกฎการเขา้ประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

อตัราคา่บรกิารพกัหอ้งละ2-3 ทา่น 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วนัทีเ่ดนิทาง ผูใ้หญ ่
ทารกอายตุ า่

กวา่ 2 ปี 
พกัเดีย่ว 

วนัที ่28 – 31  กรกฎาคม 2565 (วนัหยดุ

ยาว) 
15,999. - 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่11 – 14  สงิหาคม 2565   (วนัหยดุ

ยาว) 
15,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่21 – 24  ตลุาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 14,999.- 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่17 – 20  พฤศจกิายน 2565 12,999.- 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่02 – 05  ธนัวาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 13,999.- 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่09 – 12 ธนัวาคม 2565 (วนัหยดุยาว) 13,999.- 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่15 – 18 ธนัวาคม 2565 12,999.- 3,900. - 4,900. - 

วนัที ่29 ธนัวาคม – 01 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 

วนัที ่30 ธนัวาคม – 02 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 

วนัที ่31 ธนัวาคม – 03 มกราคม 2566 

(วนัหยดุเทศกาล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 
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อตัรานีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์

 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ชัน้ประหยดั ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  

 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถเหมาจา่ยทา่นละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้

ทวัรต์ามความพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 

 เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงือ่นไขการจองทวัร ์ 

หากไมไ่ดร้ว่มบรกิารทานอาหาร หรอืคา่ต ัว๋เขา้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ามารถคนืเงนิได ้เนือ่งจาก

คา่บรกิารทีต่า่งประเทศเป็นแบบเหมาจา่ย 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ

ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คา่ทวัรเ์ป็นแบบเหมาจา่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตา่งประเทศ ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรใ์นทกุกรณี 

5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจ านวน 

 หากมเีหตสุดุวสิยัอนัเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้อา้งองิตาม พรบ. ธุรกจิน าเทีย่ว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยนักบัลกูคา้ 

 เรือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกาล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบรษัิทยนืยันว่าจะเพยีงพอต่อจ านวน

ลกูคา้ เชน่ 

Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตยีงใหช้ดิกนั 

Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของ

โรงแรมทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ

หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตุสดุวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ

ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอ

หักคา่บรกิารคนืได ้เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่

ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
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5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


