
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

วนัที ่1 
กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ-กวัลาลมัเปอร(์สนามบนิมาเลเซยี)(MH785:11.05-14.15)-คาเม

รอ่นไฮแลนด–์น า้ตกอสีกนัดา 

 

09.00 น. 

 

คณะมาพรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคานเ์ตอร ์M เช็คอนิกรุ๊ปของสายการ

บนิ มาเลเซยีแอรไ์ลน ์(Malaysia Airline) โดยมเีจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร ์โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน์ เที่ยวบินที ่

MH785 ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ 

(เวลาทีป่ระเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ช ัว่โมง)  น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร 

MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วนั 2 คนื  

เดนิทาง กนัยายน-ธนัวาคม 2562  

เร ิม่ตน้เพยีง 8,999.- 



 

 เดนิทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซ ึง่เป็นสถานทีต่ากอากาศ พักผ่อนทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ

มาเลเซยี ดนิแดนทีอ่ยู่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางท่านจะไดช้มธรรมชาตบินเขาอนั

สลบัซบัซอ้นตลอดสองขา้งทาง เพลดิเพลนิกบัความงดงามซึง่ประกอบดว้ย สิง่กอ่สรา้งและประวตัติา่งๆ 

มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ทีป่ลกูทั่วทั่งขนุเขา พรอ้มกบัทัศนียภาพอนัสวยงาม ใหทุ้กท่านได ้

อสิระเลอืกชมิชารสชาตติา่งๆและถ่ายรูปธรรมชาตอินัสวยงาม น าท่านแวะถ่ายรปูคูก่บัน ้าตกอสีกนัดา ซึง่เป็น

น ้าตกทีม่คีวามสวยงามแบบธรรมชาตอิย่างมาก ตัง้อยู่ระหวา่งเสน้ทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยชือ่เต็ม

น ้าตกอสีกนัดาก็คอื Lata Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซยี โดยเป็นน ้าตกธรรมชาตทิี่

มคีวามชมุชืน่และมนี ้าไหลตลอดทัง้ปี 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

วนัที ่2 คาเมรอ่น ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอรี ่– สวนลาเวนเดอร ์– เก็นติง้ – หา้ง First World Plaza 

 

เชา้ 

 

บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา้ น าท่านชม สวนสตรอเบอรี่ ที่มี

อากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านไปชม สวนลาเวนเดอร ์(Lavender Cameron Garden) ให ้

ท่านไดอ้สิระถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานทีพ่ักตากอากาศอนัเลือ่งชือ่ 

เดนิทางถงึสถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านน่ังกระเชา้ลอยฟ้าจากสถานท ีSKY WAY สูย่อดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด ์

นครทีไ่ม่เคยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใชเ้วลาประมาณ 10 นาท ีน่ังกระเชา้ขา้มภูเขาทีท่ีม่ี

ความอดุมสมบูรณข์องป่าอยู่อย่างมาก จากนัน้น าท่านชมเฟิสรท์เวลิด์พลาซา่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั CITY 

OF ENTERTAINMENT เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงที ่FIRST WORLD PLAZA และใหม่ลา่สดุเพิง่เปิดปี 

2017 หา้งสรรพสนิคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสนิคา้ทีท่ันสมัยและใหญ่โตบนยอดเขา ทีเ่ต็มไปดว้ย

สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลอืกรับประทานอาหารนานาชาตมิากมาย รวมถงึ

รา้นอาหารไทย อาหารจนี อาหารญีปุ่่ น อาหารมาเลเซยี หรอืจะเลอืกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และ

สามารถสนุกกบั SNOW WORLD โลกแห่งหมิะ ใหเ้ด็กๆไดส้นุกสนานเต็มทีก่บั บา้นผสีงิ อสิระตามอธัยาศยั



 

(ไม่รวมคา่เครือ่งเลน่) หรอืใหท้่านสนุกกบัคาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิดตลอด 24 ช.ม. ทีม่เีครือ่งเลน่ทีถู่ก

กฎหมาย อาท ิสล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรอืท่านจะเลอืกซือ้ชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณี

ทา่นทีจ่ะเขา้คาสโิน **สุภาพบรุษุควรสวมเสือ้คอปกและรองเทา้หุม้สน้ สุภาพสตรแีตง่กายสุภาพ

และเด็กอายุต า่กวา่ 21ปี หา้มเขา้คาสโิน**) 

**อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

ทีพ่กั น าคณะเขา้สู่ท ีพ่กั Awana Hotel  Genting Hightland or First World Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื 

เทยีบเทา่ 

***First World Hotel ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 

เฉพาะที ่First World Hotel เทา่น ัน้*** 

**ในกรณีทีไ่มส่ามารถเขา้พกัโรงแรม ทีเ่กนติง้ได ้จะเปลีย่นเป็นพกัโรงแรม ในกวัลาลมัเปอร ์

Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่** 

 

วนัที ่3 
ถ ้าบาตู–ตึกแฝดปิโตรนสั–เมืองใหม่ปุตตราจายา–มสัยิดปุตรา–ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–

กวัลาลมัเปอร ์(สนามบนิมาเลเซยี) (MH796:22.00-23.10) กรงุเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู)ิ 

 

เชา้ 

 

บรกิารอาหารเชา้ณหอ้งอาหารของโรงแรม 

 

 

น าท่านเดนิทางสู ่ถ า้บาตู เป็นสญัลกัษณข์องรัฐสลงังอรแ์ละไดร้ับความนยิมในหมู่นักท่องเทีย่ว เป็นวดัและ

สถานทีป่ระกอบพธิกีรรมในศาสนาฮนิดถู ้าหนิปูนแห่งน้ีตัง้อยู่ทางดา้นเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร ์

ประกอบดว้ยสามถ ้าหลกั ซึง่ใชเ้ป็นวดัและศาลฮนิด ูสิง่ทีน่่าสนใจทีส่ดุของถ ้าบาตก็ูคอื รูปปั้นเทพของศาสนา

ฮนิดขูนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่ใกลก้บัปากถ ้า นอกจากน้ี หากคุณเดนิขึน้บันได 272 ขัน้ คณุจะสามารถมองเห็น

ทัศนียภาพและเสน้ขอบฟ้าทีส่วยงามของเมอืงไดอ้ย่างชดัเจน รอบๆ วดั คณุจะเห็นลงิวิง่เลน่กนัอย่างอสิระ 

ทีน่ี่ยังเป็นจุดปีนหนา้ผาทีไ่ดร้ับความนยิมในหมู่นักท่องเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการผจญภัย นอกจากน้ี ยังมถี ้ารา

มายณะซึง่ดา้นในมภีาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮนิดใูหเ้ทีย่วชม 

น าท่านถ่ายรูปกบั ตกึแฝดปิโตรนสั (ไมร่วมคา่ขึน้ 28 USD) ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องตกึระฟ้าใน

กวัลาลมัเปอร ์และยังเป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ที่สงูถงึ 452 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย 

 

น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา(Putrajaya City) เมอืงแห่งอนาคตทีม่คีวามงดงามประดจุเมอืงเนรมติ

เป็นเมอืงทีใ่หค้วามส าคญั กบัสิง่แวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยีส่มยัใหม่ และยังเป็นทีต่ัง้ของ

หน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรฐัมนตร ีชมความงามของสถาปัตยกรรมทีส่วยงามในนครแหง่ใหม่

ของมาเลเซยี น าท่านชมจัตรุัสปุตรา น าท่านชมมสัยดิปุตรา มัสยดิสชีมพู มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่น

สกีหุลาบ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบปุตรา 

หลงัจากนัน้ใหท้่านอสิระช็อปป้ิงที ่หา้งสนิคา้แบรนดด์งั มติซุอ ิ(Mitsui Outlet) เอาทเ์ลทระดบัพรเีมยีม  

ทมีสีนิคา่ลดราคามากมาย เป็นหา้งสรรพสนิคา้แห่งใหม่ของมาเลเซยี ซึง่อยู่ใกลก้บัอาคารผูโ้ดยสารของ

สนามบนินานาชาตกิวัลาลมัเปอร ์ประกอบดว้ยรา้นจ าหน่ายสนิคา้แบรนดด์งันับรอ้ยรา้น ตัง้แตแ่บรนด์

เครือ่งส าอาง กฬีา ไปจนถงึสนิคา้แฟชัน่ **อสิระอาหารเย็น เลอืกทานอาหารตามอธัยาศยั เพือ่ความ

สะดวกสบายในการทอ่งเทีย่ว** 

 

19.00 น. 

 

สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิมาเลเซยี 

22.00 น. น าท่านเดนิทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไ์ลน์ เที่ยวบนิที่ MH796 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง 

23.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิโดยสวสัดิภ์าพ พรอ้มความประทับใจ 

  

อตัราคา่บรกิาร : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วนั 2 คนื BY MH 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กั 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 

พกักบัผูใ่หญ ่1 

ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 

(เสรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

เด็กอายุไมเ่กนิ 

12 ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

ทา่นละ 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

วนัที ่6-8 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่13-15 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่04-06  ต.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่12-14  ต.ค. 62 9,900 .- 9,900 .- 9,900 .- 9,900 .- 4,500.- 

วนัที ่18-20  ต.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่25-27  ต.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่01-03  พ.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่15-17 พ.ย. 62 7,999 .- 7,999 .- 7,999 .- 7,999 .- 4,500.- 

วนัที ่22-24 พ.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที ่29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 



 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิมคัคุเทศนท์อ้งถิน่และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทา่น/ทรปิ 

หวัหนา้ทวัรท์ ีดู่แลคณะจากเมอืงไทยตามแตท่า่นจะเห็นสมควร 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง ือ่นไข 

 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดท้ัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเห

ตสดุวสิยัตา่งๆทีไ่ม่สามารถคาดการณล์ว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภัยของผูร้่วมเดนิทางเป็นส าคญั 

หากทา่นทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน (เคร ือ่งบนิ, รถทวัร,์ รถไฟ) กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้

กอ่นท าการออกต ัว๋เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นไฟลท์ หรอื เวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

หมายเหต ุ

 

ส าหรับผูเ้ดนิทางทีอ่ายุไม่ถงึ 18 ปี และไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 

โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรณุาน าพาสปอรต์ตดิตวัมาในวนัเดนิทาง พาสปอรต์ตอ้งมอีายุ

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน หรอื 180 วนั ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง และตอ้งมหีนา้กระดาษอยา่งต า่ 6 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการจอง 

 

1. กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 30 วนัก่อนการเดนิทางและกรุณาเตรียมเงนิเต็มจ านวนค่าทัวร ์พรอ้ม

กบัเตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วันท่านควร

จัดเตรยีมค่าทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อนก าหนดเน่ืองจากทางบรษัิทตอ้งส ารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของค่าที่

พักและตัว๋เครือ่งบนิมฉิะนัน้จะถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 30 วนั คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิกอ่นเดนิทาง 15-29 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ เต็มจ านวนคา่ทัวร ์

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 1-14 วนักอ่นเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. ส าหรับผูโ้ดยสารที่ไม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ื่นวซีา่ให ้เมือ่ผลวซี่าผ่าน

แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

วนัที ่30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 4,500.- 

วนัที ่31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 4,500.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋

เคร ือ่งบนิ*** 



 

5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจ านวนที่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป)เน่ืองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง

บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ที่เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายต่างๆที่เกดิจาก

การยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดนิทางไดซ้ ึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบรษัิทฯจะ

ท าการเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น้ีท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถ

เรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตัว๋ในกรณีทีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ คนืค่าทัวรห์รือมัดจ าให ้แต่ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการหักค่าใชจ้่ายบางสว่นทีเ่กดิขึน้จรงิเป็นกรณีไป (อาท ิกรณีออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

หรอืไดช้ าระค่าบรกิารในสว่นของทางเมืองนอกเชน่ โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ์

ในการหักเก็บคา่ใชจ้่ายจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่ว่า

เหตผุลใดๆ ก็ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้

กรณีท่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปลีย่นระดับชัน้ที่น่ังจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช ้

คะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดนิทาง 7 วันล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงนิเพื่อ

อพัเกรดตอ้งกระท าทีเ่คานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วนัเดนิทาง เท่านัน้  

2.  คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า 

3.  คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 

4.  เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

5.  คา่น ้าหนักสัมภาระรวมในตัว๋เครื่องบนิ [นกสกู๊ต 20 กโิลกรัม / แอรเ์อเซยีเอกซ ์20 กโิลกรัม / การ

บนิไทย 30 กโิลกรัม / เจแปนแอรไ์ลนแ์ละออลนปิปอน 2 ใบใบละไม่เกนิ 23 กโิลกรัม / เจ็ตสตาร์

แอรเ์วย ์25 กโิลกรัม] ค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิที่มีการเรียก

เก็บ 

6.  คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท ตามเงือ่นไขของกรมธรรม ์

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม

ขอ้มูล เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้** 

7.  ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด 

คา่โทรศพัท ์ 

3.  คา่ภาษีน ้ามัน ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

4.  คา่ทปิมัคคเุทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทรปิ/ตอ่ท่าน 


