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MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน  

เดนิทาง สิงหาคม – กันยายน 2562  
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 คาเมร่อน ไฮแลนด์ | มสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ู| ถ า้บาต ู(Batu Cave) | ชมยอดเขา
เก็นติง้ | ตึกแฝดปิโตรนสั | อิสระช้อปปิง้สินค้าแบรนด์ดงัท่ี Mitsui Outlet 

 
 

 

 

 

  

 

วันที่ 1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)(MH785:11.05-14.15)-
คาเมร่อนไฮแลนด์–น า้ตกอีสกันดา 

09.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสวุรรณภมูิ ผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการ
บิน มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
11.05 น. น าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย เมืองกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH785 

เร่ิมต้นเพียง 8,999.- 
เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ (สนามบินสวุรรณภูมิ)-กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 11.05-14.15)-คาเมร่อน ไฮแลนด์–น า้ตกอีสกนัดา 
วนัที่ 2. คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติง้ – ห้าง First World Plaza 
วนัที่ 3. ถ า้บาต ู- ตกึแฝดปิโตรนสั – เมืองใหม่ปตุตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช็อปปิง้ Mitsui Outlet–กัวลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH796: 

22.00-23.10) กรุงเทพฯ-(สนามบินสวุรรณภูมิ) 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง 
14.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรแล้ว (เวลา

ท่ีประเทศมาเลเซียเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)  น าท่านผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร 
 เดินทางสู ่คาเมรอน ไฮแลนด์ ซึ่งเป็นสถานท่ีตากอากาศ พกัผอ่นท่ีขึน้ช่ือท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย 

ดินแดนท่ีอยู่สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอนัสลบัซับซ้อนตลอด
สองข้างทาง เพลิดเพลินกบัความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวตัิต่างๆ มากมาย ชมความงาม
ของไร่ชาคาเมร่อน ท่ีปลกูทัว่ทั่งขนุเขา พร้อมกับทัศนียภาพอนัสวยงาม ให้ทุกท่านได้อิสระเลือกชิมชารสชาติ
ตา่งๆและถ่ายรูปธรรมชาติอนัสวยงาม น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กับน า้ตกอีสกันดา ซึ่งเป็นน า้ตกท่ีมีความสวยงาม
แบบธรรมชาติอย่างมาก ตัง้อยู่ระหวา่งเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด์ โดยช่ือเต็มน า้ตกอีสกันดาก็คือ Lata 

Iskandar Waterfall อยู่ในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน า้ตกธรรมชาติท่ีมีความชมุช่ืนและมีน า้ไหลตลอด
ทัง้ปี 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
ท่ีพัก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

วันที่ 2 
คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติง้ – ห้าง First World 
Plaza 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเช้า น าท่านชม สวนสตรอเบอร่ี ท่ีมีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทัง้ปี จากนัน้น าท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ให้ท่านได้อิสระ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูย่อดเขาเก็นติง้ (City of Entertainment) สถานท่ีพกัตากอากาศอนัเลื่องช่ือ เดินทาง
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ถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า น าท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าจากสถานที SKY WAY สู่ยอดเขา เก็นติง้ ไฮแลนด์ นครท่ีไม่
เคยหลบัใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่งกระเช้าข้ามภเูขาท่ีท่ีมีความอดุม
สมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนัน้น าท่านชมเฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ CITY OF 
ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการช้อปปิง้ท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหม่ล่าสดุเพ่ิงเปิดปี 2017 
ห้างสรรพสินค้า SKY AVENUE เป็นห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมยัและใหญ่โตบนยอดเขา ท่ีเต็มไปด้วยสินค้าแบ
รนด์เนมชัน้น าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงร้านอาหารไทย 
อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่ น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนัง่รถรางชมโดยรอบเก็นติง้ และสามารถสนุกกับ SNOW 
WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เดก็ๆได้สนกุสนานเตม็ท่ีกบั บ้านผีสิง อิสระตามอธัยาศยั(ไมร่วมคา่เคร่ืองเลน่) หรือให้
ท่านสนกุกบัคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิดตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเลน่ท่ีถกูกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็ค
แจ๊ค หรือท่านจะเลือกซือ้ชมโชว์ระดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านท่ีจะเข้าคาสิโน **สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้
คอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต ่ากว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน**) 

**อสิระอาหารเยน็ เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว** 
ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จดุนัดหมาย 

ท่ีพัก น าคณะเข้าสู่ท่ีพัก Awana Hotel  Genting Hightland or First World Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
**ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าพักโรงแรม ท่ีเกนติง้ได้ จะเปล่ียนเป็นพักโรงแรม ในกัวลาลัมเปอร์ Arenaa 
Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า** 

วันที่ 3 
ถ า้บาตู–ตึกแฝดปิโตรนัส–เมืองใหม่ปุตตราจายา–มัสยิดปุตรา–ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–
กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย) (MH796:22.00-23.10) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

เช้า บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ ถ า้บาตู เป็นสญัลกัษณ์ของรัฐสลงังอร์และได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว เป็นวดัและ
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดอีูกด้วย ในแตล่ะปี ผู้มีใจศรัทธาและนักท่องเท่ียวหลายพันคนเดินทาง
มาท่ีน่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง ระหวา่งเทศกาลประจ าปีไทปซูมั  
ถ า้หินปนูแห่งนีต้ัง้อยู่ทางด้านเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประกอบด้วยสามถ า้หลกั ซึ่งใช้เป็นวดัและศาลฮินด ู
สิ่งท่ีน่าสนใจท่ีสดุของถ า้บาตกู็คือ รูปปัน้เทพของศาสนาฮินดขูนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ใกล้กบัปากถ า้ นอกจากนี ้หาก
คณุเดินขึน้บนัได 272 ขัน้ คณุจะสามารถมองเห็นทศันียภาพและเส้นขอบฟ้าท่ีสวยงามของเมืองได้อย่างชดัเจน 
รอบๆ วดั คณุจะเห็นลิงว่ิงเลน่กนัอย่างอิสระ ท่ีน่ียงัเป็นจดุปีนหน้าผาท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีช่ืน
ชอบการผจญภยั นอกจากนี ้ยงัมีถ า้รามายณะซึ่งด้านในมีภาพวาดของพระเจ้าในศาสนาฮินดใูห้เท่ียวชม 
น าท่านถ่ายรูปกบั ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในกวัลาลมัเปอร์ 
และยงัเป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ท่ีสงูถึง 452 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บ่าย 

 
น าท่านเดินทางสูเ่มือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดจุเมืองเนรมิตเป็น
เมืองท่ีให้ความส าคญั กบัสิ่งแวดล้อม พลงังานสะอาดและเทคโนโลย่ีสมยัใหม่ และยังเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงาน
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ราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย 
น าท่านชมจตัรุัสปตุรา น าท่านชมมสัยิดปตุรา มสัยิดสีชมพ ูมสัยิดแห่งเมืองซึ่งสร้างจากหินออ่นสีกหุลาบ ตัง้อยู่
ริมทะเลสาบปตุรา 
หลงัจากนัน้ให้ท่านอิสระช็อปปิง้ท่ี ห้างสินค้าแบรนด์ดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลทระดบัพรีเมียม ทีมี
สินคา่ลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งใหมข่องมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้ โดยสารของสนามบิน
นานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ประกอบด้วยร้านจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ดงันบัร้อยร้าน ตัง้แตแ่บรนด์เคร่ืองส าอาง กีฬา 
ไปจนถึงสินค้าแฟชัน่ บนพืน้ท่ีหลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจท่ีเพ่ิงเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปีท่ี
ผา่นมา 

**อสิระอาหารเยน็ เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกสบายในการท่องเท่ียว** 

19.00 น. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู ่สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH796 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชัว่โมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทปิมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ท่าน/ทริป 

หัวหน้าทัวร์ท่ีดูแลคณะจากเมืองไทยตามแต่ท่านจะเหน็สมควร 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เง่ือนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะอากาศและเหตสดุวิสยัต่างๆที่
ไม่สามารถคาดการณ์ลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯจะค านงึถงึผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ ร่วมเดินทางเป็นส าคัญ*** 
 
***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทวัร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุครัง้ก่อนท าการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบลว่งหน้า ** 
 

หมายเหตุ 
ส าหรับผู้ เดินทางที่อายไุม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน หรือ 
180 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า 
 
 
 

อัตราค่าบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
พักกับผู่ใหญ่ 1 ท่าน  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(เสริมเตียง) 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

พักเดี่ยว 
ท่านละ 

วนัท่ี  02-04 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 10-12 ส.ค. 62 9,999.- 9,999.- 9,999.- 9,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 16-18 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 
วนัท่ี 23-25 ส.ค. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัที่  30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 06-08 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 
วนัท่ี 13-15 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 

วนัท่ี 20-22 ก.ย. 62 8,999.- 8,999.- 8,999.- 8,999.- 4,500.- 
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถงึ 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตั๋วเคร่ืองบิน*** 
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เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองลว่งหน้าอย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจ านวนค่าทวัร์ พร้อมกับเตรียมเอกสาร

สง่ให้เรียบร้อยภายใน 1 วนัหลงัจากท าการจองแล้ว 
2. การช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วันท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้

เรียบร้อยก่อนก าหนดเนื่องจากทางบริษัทต้องส ารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเคร่ืองบินมิฉะนัน้จะถือว่า
ท่านยกเลกิการเดินทางโดยอตัโนมติั 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิก่อนเดินทาง 15-29 วนั เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ เต็มจ านวนค่าทวัร์ 
3. แจ้งยกเลกิน้อยกว่า 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
4. ส าหรับผู้ โดยสารที่ไม่ได้ถือหนงัสอืเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่บริษัทฯก าหนดไว้ (15ท่านขึน้ไป)เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรองบริษัทฯจะท าการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จ าตัว๋ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ 

7. กรณีท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ คืนค่าทวัร์หรือมัดจ าให้ แต่ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใช้จ่ายบางสว่นที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว หรือได้ช าระค่าบริการในส่วนของทาง
เมืองนอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการหกัเก็บค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึน้แล้วกับท่านเป็นกรณี
ไป 

8. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.  ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น 

กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชัน้ที่นั่งจากชัน้ประหยัดเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตร
สะสมไมล์ จะต้องด าเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการช าระ เงินเพื่ออัพเกรดต้องกระท าที่เคาน์เตอร์
สนามบิน ณ วนัเดินทาง เท่านัน้  

2.  ค่าที่พกัห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบไุว้ในรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
3.  ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทวัร์ข้างต้น 
4.  เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกทกุท่านตลอดการเดินทาง 
5.  ค่าน า้หนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม 

/ เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจ็ตสตาร์แอร์เวย์ 25 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัย
เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  ค่าประกนัอบุติัเหตคุุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 
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** ลกูค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส าหรับครอบคลมุเร่ืองสขุภาพสามารถสอบถามข้อมูล  
เพิ่มเติมกบัทางบริษัทได้ ** 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 
- เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ3 ล้านบาท] 
**ความครอบคลมุผู้ เอาประกนัที่มีอายนุ้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสยีชีวิตหรือเสยีอวยัวะจากอบุติัเหต ุ1.5 ล้านบาท] 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.  ค่าท าหนงัสอืเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบ ุอาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท์  
3.  ค่าภาษีน า้มนั ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบริษัทฯได้ออกตัว๋เคร่ืองบิน 
4.  ค่าทิปมคัคเุทศก์และคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
5. ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 


