
 

 

 

 

มาเลเซีย - เก็นติง้ไฮแลนด์  

สวนสนุก SKYWORLD THEME PARK  3 วัน 2 คืน 
เดนิทางโดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

 พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ช าระค่าบัตรเพิ่มเตมิ) 

 เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว 

 เล่นคาสิโน เดนิช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ า้บาต ูBATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานที่เที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์  

 ถ่ายรูปตกึแฝด PETRONAS TOWER ช้อปป้ิงห้างสุดหรู KLCC SURIA 

 พักที่เกน็ติง้ 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน  



 

 

  ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซีย เข้มข้นหอมยาจีน 

 แจกน า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 

วันแรก       กรุงเทพฯ – มัสยดิอาเหมด็ – พระราชวังอสิตนัน่า – เมอร์เดก้าสแควร์  - ตกึปิโตนัส – KLCC (D) 

08.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบนิสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบนิสุวรรณภมิู 

 (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้าทวัร์ตามความพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  
หรือ Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จาก APP หมอพร้อม)  

11.05 น. เดนิทางสู่ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH785 มีอาหาร
และเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดนิทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดอืน ณ วันที่เดนิทาง. 
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 ชัว่โมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  
นําท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึง่เป็นเมืองท่ีตัง้ขึน้ท่ีบริเวณท่ีแม่นํา้ 2 สายตดักนั นําท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยท่ีสดุในมาเลเซีย นําท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ท่ีประทบัของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสลุต่าน อบัดลุ ซามดั ท่ีปัจจุบนัเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงข้ ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึง่เป็นจตัรัุสท่ีรําลกึถึงวนัท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจกัรภพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

นําท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตกึปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ด้วย
ความสงูถึง 452 เมตร     ภายนอกตกึเป็นสถาปัตยกรรมตกึแฝดท่ีสง่างาม ตกแตง่ด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบตัิพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าสุดหรูที่ห้าง ซูเรีย
เคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศนูย์การค้าท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 1.5 ล้านตารางฟตุ (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในสว่นของฐาน
ตกึเปโตรนาสทาวเวอร์ ภายในมีร้านค้า จําพวกร้านแฟชัน่หรูหรา เช่นเดียวกบั ร้านอาหาร เคร่ืองดื่ม และโรงภาพยนตร์ 
12 โรง ยงัมีคอนเสร์ิตฮอลล์ อาร์ตแกเลอรี ศนูย์วิทยาศาสตร์ ครอบคลมุ 6 ชัน้ ท่ีสว่นมากจะอยูใ่ต้ตกึเปโตรนาสทาวเวอร์   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  
โรงแรมที่พกั โรงแรม DAYS HOTEL / IBIS STYLE HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
วันที่สอง        เก็นติง้ไฮแลนด์ – CABLE CAR – SKYWORLD THEME PARK - SKY AVENUE COMPLEX     

อิสระตามอัธยาศัยบน GENTING                                                               (B/-/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
น าท่านเดนิทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่
ขึน้กระเช้า ดงันัน้ท่านสมาชิกทวัร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปด้วย
เพื่อเตรียมน าของส่วนตัวที่จะน าไปใช้บนเก็นติง้ 1 คืน )  น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ 



 

 

ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวท่ีสดุในเอเชียจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดนําเสือ้
หนาวตดิตวัไปด้วย) 

 
เก็นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอ่ของ
รัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับนํา้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1, 800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 
กิโลเมตร การก่อสร้างดําเนินด้วยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตดัถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจงึดําเนินการสร้างรีสอร์ท   

พเิศษ!!! บัตรสวนสนุก GENTING SKYWORLD THEME PARK 1 DAY UNLIMITED 
*** ช าระเพิ่มจากค่าทวัร์ จองและช าระก่อนเดนิทางเท่านัน้ *** 
OPTION ผู้ใหญ่ : ส่วนสูง 111 เซนตเิมตร ขึน้ไป ราคาบัตร 1,400 บาท 

    เดก็ : ส่วนสูง 90-110 เซนตเิมตร  ราคาบัตร 1,280 บาท 
***ส่วนสูงต ่ากว่า 90 เซนตเิมตร เข้าฟรี *** 

Genting SkyWorlds https://www.gentingskyworlds.com เป็นสวนสนกุเปิดใหม่ล่าสดุท่ี Resorts World 
Genting, Genting Highlands แบง่ออกเป็น โซนตา่ง ดงันี ้
Studio Plaza  พบกบัตวัละครในภาพยนตร์ท่ีคณุช่ืนชอบในทกุรูปแบบและทกุรูปแบบ  การตกแต่งภายในด้วยสีทอง จดัแสดงท่ี 360° 
Legends Cinema มีร้านอาหารและร้านค้ามามายให้ทา่นได้ต่ืนตาต่ืนใจ 
Eagle Mountain ความร้อนแรงของทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย  สนกุกบั การขบัรถ Mad Ramp Peak หรือเดินถ่ายรูปรอบๆ หรือช้อปปิ้งร้าน 
Freedom Shop  
Central Park ศนูย์รวมจตัรัุสกลางเมือง สมัผสักบัสถานท่ีท่องเท่ียวระดบัโลก ร้านอาหาร ร้านค้า และการแสดงสดท่ีดีท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็น
การเย่ียมชมพิพิธภณัฑ์ประวตัิศาสตร์ธรรมชาติหรือการแสดงนํา้พท่ีุ Lake of Dreams เซ็นทรัลพาร์คเป็นท่ีท่ีสนกุสนาน ต่ืนเต้น และ
ประทบัใจไมรู้่ลืม 
RIO ต่ืนตาต่ืนใจกบักบัอาคารที่มีสีสนัสวยงาม มีม้าหมนุเคร่ืองเลน่สดุโปรดสําหรับเดก็ อีกทัง้เลน่เคร่ืองร่อนบนอวกาศแบบสดุมนั 
ANDROMEDA BASE โซนเคร่ืองเลน่ท่ีน่าต่ืนเต้นนี ้เช่น  Andromeda Base , Terraform Tower of horror และอีกมากมายให้ท่านได้
สนกุหวาดเสียวแบสดุเหว่ียง 

https://www.gentingskyworlds.com/
https://www.gentingskyworlds.com/%20แบ่ง


 

 

LIBERTY LANE ด้วยแรงบนัดาลใจจากท้องถนนในซานฟรานซิสโก ถนนเส้นนีมี้ชีวิตชีวาด้วยร้านค้าท่ีไม่เหมือนใคร แหล่งอาหาร และ
สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีสนกุสนานจาก Planet of the Apes ท่ีแรกในโลกท่ีออกแบบมาสําหรับ Genting SkyWorlds โดยเฉพาะ 
EPIC เตรียมตวัให้พร้อมสําหรับการผจญภัยครัง้ยิ่งใหญ่รอบโลกท่ีแปลกประหลาดขนาดไพน์ของ Epic ด้วยเวทย์มนตร์ของ Queen 
Marigold และสิง่ประดิษฐ์ของศาสตราจารย์ Bomba มนษุย์จะได้รับโอกาสท่ีจะประหลาดใจที่อาณาจกัรลบัอยา่งใกล้ชิด! 
ROBOTS RIVET TOWN ให้ท่านได้เยือน Robot City ให้จินตนาการของคณุโลดแลน่ไปในขณะท่ีคณุสร้างการผจญภยัร่วมกบัเพ่ือนนกั
ประดิษฐ์ 
ICE AGE การผจญภยัยคุก่อนประวตัิศาสตร์พร้อมสถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากเกมแฟรนไชส์ช่ือดงัระดบัโลกอย่าง Ice Age 
สมัผสัความสนกุขนาดมหมึาสําหรับทกุคนในครอบครัว! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและเยน็ที่เก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 

 
จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทยีบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลกูค้าเลือกว่าจะพกั 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยูท่ี่ระหวา่ง 15°C - 20°C 



 

 

(หมายเหต:ุ หากห้องพกัท่ีบน GENTING HIGHLAND เตม็ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน) 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีต่าง ๆ และยงัมี บ่อนคาสิโนระดับชาติ ท่ีได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รู เล็ต ไฮโล บคัคาร่า 
ลกูเต๋า ตู้ ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระให้ท่านได้เพลดิเพลนิกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ช้อปปิง้ เดนิชมธรรมชาต ิอากาศดีๆ  
เสี่ยงโชค นบัเลขท่ีคาสโิน หรือตะลยุสวนสนกุได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุ่งขึน้ 

- First World Plaza เป็นศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะท่ีเก็นติง้รีสอร์ต 
- Skytropolis Funland สวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ มีเคร่ืองเลน่รองรับนกัท่องเท่ียวทกุช่วงอาย ุเปิดทกุวนัเวลา 

10.00 – 22.00 น. นกัท่องเท่ียวสามารถซือ้บตัรเคร่ืองเลน่แยกเฉพาะอยา่ง หรือซือ้บตัรแบบทกุเคร่ืองเลน่ไม่
จํากดัได้ 

- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยนํา้พ ุม้านัง่สําหรับพกัผอ่น พุม่ไม้
ดอกไม้ประดบัตา่งๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึง่เปิดให้บริการทกุวนัตัง้แตเ่วลา 09.00 – 21.00 น. 



 

 

- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิง้มอลล์ท่ีอยูส่งูท่ีสดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด์ มีร้านค้าและ
ร้านอาหารกวา่ 70 ร้าน จดุเดน่คือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามคํ่าคืน ท่ีเรียกวา่ Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนด์เป็นคาสโินขนาดใหญ่ท่ีเปิดทกุวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
 

วันที่สาม   เก็นติง้ไฮแลนด์ –– วัดถ า้บาต ู–  กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้เวลา
อําลาสายหมอก  นัง่กระเช้าไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และนําท่านเดินทางไปสู ่วัดชิน สวี สกัการะรูป
ปัน้ของพระอาจารย์ชิน สวี ซึง่เป็นเทพเจ้าท่ืชาวบ้านในมณฑลฟเูจีย้นให้ความเคารพนบัถือ นอกจากนัน้นกัท่องเท่ียวทัง้
ชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติก็นิยมมาทําบุญสกัการะพระท่ีวดัแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินท่ีมีระดบั
ความสงูเหนือนํา้ทะเลถึง 4,600 ฟตุ ภายในวดัประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพทุธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลกัเจ้า
แม่กวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบตัิธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปัน้ตา่งๆ ที่เรียงรายตามทางเดนิเลียบภเูขา  
นําท่านสู ่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหวา่งทางให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคล็ดลบัคูค่รัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกลอ่มราว
กบักาแฟสด นําท่านแวะถ่ายรูปและนมสัการ พระขนัธกุมาร ท่ี วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินด ู
ด้านหน้าปากทางขึน้บนัไดไปยงัถํา้ ข้างบนมีรูปปัน้ของพระขนัธ์กมุารสงูถึง 42.7 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภตัตาคาร BUKKUTEH 

นําคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย  จากนัน้นําท่านเดินทางสูเ่มือง ปุตราจายา 
(Putrajaya city) ปตุราจายา..นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานราชการ รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความ
งดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บนัทึกภาพ
ความทรงจําท่ีจตัรัุสปตุรา โดยมีฉากหลงัเป็นมสัยิดปตุรา มัสยดิสีชมพู (putra mosque) มสัยิดแห่งเมืองซึง่สร้างจากหิน



 

 

อ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ่และสถานท่ีทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ตัง้อยู่เมืองปตุราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมสุลิมทนัสมยัท่ีสดุในโลก สามารถบรรจคุน
ได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานท่ีท่ีสมัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแห่ง
หนึ่ง ซึ่งมีรูปร่างประหนึ่งลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง นําท่านเดินเล่นถ่ายรูป China-Malaysia 
Friendship Garden Putrajaya สถานท่ีเท่ียวแห่งใหม่ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาต ิกัวลาลัมเปอร์ 
เอกสารที่ใช้เดนิทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาต)ิใช้ตอนเช็คอินสายการบนิ 
ลงทะเบียนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
17.45 น.  ออกเดนิทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่ MH785 มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
18.55 น.  เดนิทางกลับถงึสนามบนิสุวรรณภมิูโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
เม่ือเดนิทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 
**ส าหรับหนังสือเดนิทางต่างชาตเิก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดนิทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที่ 02-04 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 09-11 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 06-08 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2565  9,555.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 20-22 สิงหาคม 2565 7,999. - 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 27-29 สิงหาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 03-05 กันยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 10-12 กันยายน 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 17-19 กันยายน 2565  7,999. - 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 24-26 กันยายน 2565  7,999. - 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 01-03 ตุลาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 08-10 ตุลาคม 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 15-17 ตุลาคม 2565  9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 22-24 ตุลาคม 2565 (วันหยุดเทศกาล) 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 29-31 ตุลาคม 2565  8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 05-07 พฤศจกิายน 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 12-14 พฤศจกิายน 2565 7,999. - 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 19-21 พฤศจกิายน 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 26-28 พฤศจกิายน 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 



 

 

 

ราคาโปรโมช่ัน ไม่มีราคาเดก็ 
จอยแลนด์หกัค่าตั๋วออก 3,000.- บาท 

เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 5,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามัดจ าแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 

หากท่านสนใจตัดกรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

*พีเรียดราคาโปรโมช่ัน 7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 
 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทวัร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดนิทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดนิทาง*** 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ในการปรับเปล่ียนราคา  
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบนิหรือการเปล่ียนแปลงกฏการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
อัตรานีร้วม   

 คา่รถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดนิทางตามรายการทวัร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบนิและภาษีนํา้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามกําหนดการของคณะทวัร์ รวมนํา้หนกักระเป๋า 30 

กก. 

วันที่ 03-05 ธันวาคม 2565(วันหยุดเทศกาล) 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2565(วันหยุดเทศกาล) 9,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2565 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2565 8,999.- 3,900.- 2,900.- 

วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 01-03 มกราคม 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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



 

 

 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีระบไุว้ในรายการ  
 คา่ท่ีพกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
 คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
 คา่ประกนัอบุตัิเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหวา่ง

วนัเดนิทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
อัตรานีไ้ม่รวม   

 ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบนิสุวรรณภมิู (ไม่รวมค่าทปิหวัหน้า
ทวัร์ตามความพงึพอใจ) 

 ค่าบัตร SKYWORLD THEMEPARK 
 คา่ทําหนงัสือเดินทางไทย และคา่ธรรมเนียมสําหรับผู้ ถือพาสปอร์ตตา่งชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเคร่ืองดื่มท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  
 คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีมิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น คา่ซกัรีด โทรศพัท์  คา่มินิบาร์ ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนักําหนดอายใุช้งานเหลือไมน้่อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดินทาง 
 เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทวัร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการที่ต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เน่ืองจากตัว๋เคร่ืองบนิต้องเดนิทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลกิ หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิให้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศท่ีบริษัทระบใุน
รายการเดนิทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใช้จา่ยทกุอยา่ง ทางบริษัทฯได้ชําระคา่ใช้จ่ายให้ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทวัร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททวัร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงนิค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตท่ีุเกิดจาก

ความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 



 

 

6. เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเง่ือนไข
ข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

หมายเหต ุ

 หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเตม็จํานวน 
 หากมีเหตสุดุวิสยัอนัเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทําให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนําเท่ียว หกั

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
 เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัท่ีลกูค้าระบตุอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพกั แต่ทางบริษัทยืนยนัว่าจะเพียงพอต่อจํานวน
ลกูค้า เช่น 
Request สําหรับเตียง Double Bed หากห้องไมพ่อ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจดัให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเง่ือนไขของ
โรงแรมท่ีจอง 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เน่ืองจากรายการ
ทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการ
เดินทางในกรณีท่ีมีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัคา่บริการคืนได้ เพราะการชําระคา่ทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือท่านได้ชําระเงินมดัจําหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัิและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทําร้าย
, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัิเหตตุา่งๆ 


