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มาเลเซีย - เก็นติง้ไฮแลนด ์ 

สวนสนุก SKYWORLD  

THEME PARK  3 วัน 2 คืน 
เดินทางโดยสายการบนิ  

MALAYSIA AIRLINE (MH) 

 

 

 

 พาเทีย่วสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ช าระค่าบัตรเพิ่มเติม) 

 เทีย่วชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว 

 เล่นคาสิโน เดินช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ า้บาตู BATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานทีเ่ทีย่วใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เทีย่วสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร ์ 

 ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปป้ิงห้างสุดหรู KLCC SURIA 

 พักทีเ่ก็นติง้ 1 คืน / กัวลาลัมเปอร ์1 คืน  

  ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตลม์าเลเซยี เข้มข้นหอมยาจีน 

 แจกน ้าด่ืมบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 
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วันแรก       กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอรเ์ดก้าสแควร ์ - ตึกปิโตนัส – KLCC (D) 

08.00 น. คณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจา้หนา้ที่ของบรษิัทฯคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ 

 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพึงพอใจ)  
 

11.05 น. เดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที ่MH785 มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอรต์ทีม่ีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันทีเ่ดินทาง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบียน  
 

 
 
 
14.15 น. เดินทางถึง ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  
น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่บรเิวณที่แม่น า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยที่สดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ  ตั้งอยู่ตรงขา้มกับ 

เมอรเ์ดก้าสแควร ์ซึ่งเป็นจตัรุสัที่ร  าลกึถึงวนัที่มาเลเซียไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครืองจกัรภพ 
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น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณข์องตึกระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร ์ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในโลก ดว้ย
ความสงูถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งดว้ยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบติัพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  ใหท้่านชอ้ปป้ิงสินค้าสุดหรูทีห้่าง ซูเรีย
เคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศูนยก์ารคา้ที่ครอบคลุมพืน้ที่ 1.5 ลา้นตารางฟุต (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในส่วนของฐาน
ตึกเปโตรนาสทาวเวอร ์ภายในมีรา้นคา้ จ าพวกรา้นแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกบั รา้นอาหาร เครื่องด่ืม และโรงภาพยนตร ์
12 โรง ยงัมีคอนเสิรต์ฮอลล ์อารต์แกเลอรี ศนูยว์ิทยาศาสตร ์ครอบคลมุ 6 ชัน้ ที่สว่นมากจะอยู่ใตต้กึเปโตรนาสทาวเวอร ์  

 
 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
โรงแรมที่พัก โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทยีบเท่า 

 
วันทีส่อง        เก็นติง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX     

อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING                                                               (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่
ขึ้นกระเช้า ดังน้ันท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm.  
น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดส้มัผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทบึและอากาศบรสิทุธิ์อนัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตวัไปดว้ย) 
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เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของ
รฐัปาหัง และรฐัเซลังงอร ์อยู่สูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร ์58 
กิโลเมตร การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหต์ง ไดเ้ริ่มลงมือตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จึงด าเนินการสรา้งรีสอรท์   

พเิศษ!!! บัตรสวนสนุก GENTING SKYWORLD THEME PARK 1 DAY UNLIMITED 
*** ช าระเพิม่จากค่าทัวร ์จองและช าระกอ่นเดินทางเทา่น้ัน *** 
OPTION ผู้ใหญ่ : ส่วนสูง 111 เซนติเมตร ขึน้ไป ราคาบัตร 1,590 บาท 

    เด็ก : ส่วนสูง 90-110 เซนติเมตร  ราคาบัตร 1,300 บาท 
***ส่วนสูงต ่ากว่า 90 เซนติเมตร เข้าฟรี *** 

Genting SkyWorlds https://www.gentingskyworlds.com เป็ น สวนสนุ ก เปิ ด ใหม่ ล่ าสุ ด ที่  Resorts World 
Genting, Genting Highlands แบ่งออกเป็น โซนต่าง ดงันี ้
Studio Plaza  พบกับตัวละครในภาพยนตรท์ี่คุณชื่นชอบในทุกรูปแบบและทุกรูปแบบ  การตกแต่งภายในดว้ยสีทอง จัดแสดงที่ 360° 
Legends Cinema มีรา้นอาหารและรา้นคา้มามายใหท้่านไดต้ื่นตาตื่นใจ 
Eagle Mountain ความรอ้นแรงของทะเลทรายแคลิฟอรเ์นีย  สนกุกบั การขบัรถ Mad Ramp Peak หรือเดินถ่ายรูปรอบๆ หรือชอ้ปป้ิงรา้น 
Freedom Shop  
Central Park ศูนยร์วมจตัุรสักลางเมือง สมัผสักับสถานที่ท่องเที่ยวระดบัโลก รา้นอาหาร รา้นคา้ และการแสดงสดที่ดีที่สดุ ไม่ว่าจะเป็น
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตรธ์รรมชาติหรือการแสดงน า้พุที่ Lake of Dreams เซ็นทรลัพารค์เป็นที่ที่สนุกสนาน ตื่นเตน้ และ
ประทบัใจไม่รูลื้ม 
RIO ตื่นตาตื่นใจกบักบัอาคารท่ีมีสีสนัสวยงาม มีมา้หมนุเครื่องเล่นสดุโปรดส าหรบัเด็ก อีกทัง้เล่นเครื่องรอ่นบนอวกาศแบบสดุมนั 
ANDROMEDA BASE โซนเครื่องเล่นที่น่าตื่นเตน้นี ้เช่น  Andromeda Base , Terraform Tower of horror และอีกมากมายใหท้่านได้
สนกุหวาดเสียวแบสดุเหวี่ยง 
LIBERTY LANE ดว้ยแรงบันดาลใจจากทอ้งถนนในซานฟรานซิสโก ถนนเสน้นีม้ีชีวิตชีวาดว้ยรา้นคา้ที่ไม่เหมือนใคร แหล่งอาหาร และ
สถานท่ีท่องเที่ยวที่สนกุสนานจาก Planet of the Apes ที่แรกในโลกที่ออกแบบมาส าหรบั Genting SkyWorlds โดยเฉพาะ 
EPIC เตรียมตัวให้พรอ้มส าหรบัการผจญภัยครัง้ยิ่งใหญ่รอบโลกที่แปลกประหลาดขนาดไพน์ของ Epic ดว้ยเวทยม์นตรข์อง Queen 
Marigold และส่ิงประดิษฐ์ของศาสตราจารย ์Bomba มนษุยจ์ะไดร้บัโอกาสที่จะประหลาดใจที่อาณาจกัรลบัอย่างใกลช้ิด! 

https://www.gentingskyworlds.com/
https://www.gentingskyworlds.com/%20แบ่ง
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ROBOTS RIVET TOWN ใหท้่านไดเ้ยือน Robot City ใหจ้ินตนาการของคณุโลดแล่นไปในขณะที่คุณสรา้งการผจญภัยร่วมกับเพื่อนนกั
ประดิษฐ์ 
ICE AGE การผจญภยัยคุก่อนประวตัิศาสตรพ์รอ้มสถานที่ท่องเที่ยวที่ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากเกมแฟรนไชสช์ื่อดงัระดบัโลกอย่าง Ice Age 
สมัผสัความสนกุขนาดมหึมาส าหรบัทกุคนในครอบครวั! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** อิสระรับประทานอาหารเทีย่งและเย็นทีเ่ก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 

 
จากน้ันน าท่านเข้าสู่ทีพั่ก โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD เทยีบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสรมิ ลกูคา้เลือกว่าจะพกั 3 ท่านในหอ้ง DBL หรือจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากหอ้งพกัที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน) 

อิสระใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดร้บัอนุญาตจาก
รฐับาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า 
ลกูเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน) 
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อิสระใหท้่านไดเ้พลิดเพลินกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ชอ้ปป้ิง เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  
เสี่ยงโชค นบัเลขที่คาสิโน หรือตะลยุสวนสนกุไดย้าวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุง่ขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติง้รีสอรต์ 
- Skytropolis Funland สวนสนกุในรม่ขนาดใหญ่ มีเครื่องเลน่รองรบันกัท่องเที่ยวทกุช่วงอาย ุเปิดทุกวนัเวลา 

10.00 – 22.00 น. นกัท่องเที่ยวสามารถซือ้บตัรเครื่องเลน่แยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้บตัรแบบทุกเครื่องเลน่ไม่
จ ากดัได ้

- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน า้พ ุมา้นั่งส  าหรบัพกัผ่อน พุ่มไม้
ดอกไมป้ระดบัต่างๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึ่งเปิดใหบ้ริการทกุวนัตัง้แต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่อยู่สงูที่สดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์มีรา้นคา้และ
รา้นอาหารกว่า 70 รา้น จดุเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวนัตลอด 24 ชั่วโมง 
 
วันทีส่าม   เก็นติง้ไฮแลนด ์–– วัดถ า้บาตู –  กรุงกัวลาลัมเปอร ์– ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
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อิสระในยามเชา้ใหท้่านไดส้มัผสัอากาศเย็นสบาย
บนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปี  16-24 
องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก  นั่ ง
กระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจา
ยา และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สกัการะ
รูปป้ันของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่
ชาวบา้นในมณฑลฟูเจีย้นใหค้วามเคารพนับถือ 
นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและ
ชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบญุสกัการะพระที่วดัแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินที่มีระดบัความสงูเหนือน า้ทะเล
ถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดว้ยเจดียแ์บบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจา้แม่กวนอิม หอชมวิว 
สถานปฏิบติัธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภเูขา  
น าท่านสู ่นครกัวลาลัมเปอร ์ระหว่างทางใหท้่านไดพ้กัเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลบัคู่ครวัมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ชื่อของเมืองอิโปห ์ที่มีรสหอมกลมกล่อมราว
กบักาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขนัธกุมาร ที่ วัดถ ้าบาตู เป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินด ู
ดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ า้ ขา้งบนมีรูปป้ันของพระขนัธก์มุารสงูถึง 42.7 เมตร 
เทีย่ง     รับประทานอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ใน
โรงงานที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย   จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya 

city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็น
ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบ
นายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันใน
นิยายอาหรบัราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ใน
นครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพความทรงจ าที่จัตรุสัปุตรา โดยมีฉากหลงัเป็นมัสยิดปตุรา มัสยิดสี
ชมพู (putra mosque) มัสยิดแห่งเมืองซึ่งสรา้งจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา ท าเนียบรฐับาลสีชมพู..
มสัยิดอนังดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ท างานของนายกรฐัมนตรี ตัง้อยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรม
ของมสุลิมทนัสมยัที่สดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้ึง 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานที่ที่สมัมนา การประชมุต่างๆ และชมความ
งามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง ซึ่งมีรูปรา่งประหนึ่งลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั น า
ท่านเดินเลน่ถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร ์
17.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH780 มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
18.55 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
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อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

วันทีเ่ดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที ่01-03 เมษายน 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่06-08 เมษายน 2566 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่12-14 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่13-15 เมษายน 2566  
(วันหยุดเทศกาล) บัส 1 

11,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่13-15 เมษายน 2566  
(วันหยุดเทศกาล) บัส 2 

11,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่14-16 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

11,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่15-17 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

11,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่22-24 เมษายน 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่29 เมษายน- 01 พฤษภาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส 1 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่29 เมษายน- 01 พฤษภาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส 2  

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่04-06 พฤษภาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส 1 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่04-06 พฤษภาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส2 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่05-07 พฤษภาคม 2566 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่13-15 พฤษภาคม 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่20-22 พฤษภาคม 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่27-29 พฤษภาคม 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่03-05 มิถุนายน 2566  
(วันหยุดยาว) บัส 1 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่03-05 มิถุนายน 2566 
(วันหยุดยาว) บัส 2 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่10-12 มิถุนายน 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 
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วันที ่17-19 มิถุนายน 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่24-26 มิถุนายน 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่08-10 กรกฏาคม 2566  9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่15-17 กรกฏาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่22-24 กรกฏาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่29-31 กรกฏาคม 2566 10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่30 กรกฏาคม- 01 สงิหาคม 2566 10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่05-07 สิงหาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่12-14 สิงหาคม 2566   
(วันหยุดยาว) บัส1 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่12-14 สิงหาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส2 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่19-21 สิงหาคม 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่26-28 สิงหาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่02-04 กันยายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่09-11 กันยายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่23-25 กันยายน 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่30 กันยายน – 02 ตลุาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่07-09 ตุลาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่13-15 ตุลาคม 2566(วันหยุดยาว) 10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่14-16 ตุลาคม 2566 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส1 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่21-23 ตุลาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส2 

10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่28-30 ตุลาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่04-06 พฤศจิกายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่11-13 พฤศจิกายน 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่18-20 พฤศจิกายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 
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ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเดก็ 

จอยแลนดหั์กค่าตั๋วออก 3,000.- บาท 
เงือ่นไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 

*** เมื่อช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุ์กประการ *** 
พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ให้เจ้าหน้าทีจ่องทัวร ์/ ส่วนทีเ่หลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการปรับเปลี่ยนราคา  

หากมีการปรับขึน้ของภาษนี ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศทีมี่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดินทางตามรายการทวัร ์
❖ ตั๋วเครื่องบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร ์รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กก. 
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 

วันที ่25-27 พฤศจิกายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่02-04 ธันวาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่03-05 ธันวาคม 2566 (วันหยุดยาว) 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่09-11 ธันวาคม 2566 (วันหยุดยาว) 10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่16-18 ธันวาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่23-25 ธันวาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่27-29 ธันวาคม 2566 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่28-30 ธันวาคม 2566 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่29-31 ธันวาคม 2566 10,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 
(วันหยุดยาว) บัส1 

12,999.- 3,900. - 2,900. - 

 วันที ่30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 
(วันหยุดยาว) บัส2 

12,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที ่31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 
(วันหยุดปีใหม่)  

12,999.- 3,900. - 2,900. - 
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❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง
วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด+์ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระทีส่นามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวรต์ามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าบัตร SKYWORLD THEMEPARK 
❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ต่างชาติ  
❖ ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่มิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท ์ ค่ามินิบาร ์ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารทีใ่ช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 

เงือ่นไขการจองทัวร ์ 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวรไ์ม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการทีต่่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินตอ้งเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นใหก้บัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที่บรษิัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวรเ์ป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวรใ์นต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวรใ์นทุกกรณี 
5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณโ์ควิดท าใหเ้ดินทางไม่ได ้อา้งอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิโดยมีใบเสรจ็ยืนยนักบัลกูคา้ 
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❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล หอ้งพกัที่ลกูคา้ระบุตอนจองทวัร ์ทางบริษัทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน 
ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดหอ้งพกัของลกูคา้ ณ วนัเขา้พัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูคา้ เช่น 
Request ส าหรบัเตียง Double Bed หากหอ้งไม่พอ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตียงใหช้ิดกนั 
Request ส าหรบัเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี์ ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
หวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบรกิารคืนได ้เพราะการช าระค่าทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือ ว่าท่าน
รบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณท์ี่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบรษิัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย
, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


