
 
 

 

มาเลเซีย - เก็นติง้ไฮแลนด์  

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

 พาเที่ยวสวนสนุกระดับโลก กลางสายหมอก GENTING SKY WORLD THEME PARK (ช าระค่าบัตรเพิ่มเติม) 

 เที่ยวชมเมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน่ังกระเช้า CABLE CAR แล้ว 

 เล่นคาสิโน เดินช้อปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สักการะขอพรวัด CHINSWEE วัดถ า้บาตู BATU CAVE 

 ชมเมือง PUTRAJAYA อัพเดตสถานท่ีเที่ยวใหม่ สวน CHINESE-MALAYSIA FRIENDSHIP GARDEN  

 เที่ยวสบายๆ ชมเมืองหลวง นครกัวลาลัมเปอร์  

 ถ่ายรูปตึกแฝด PETRONAS TOWER ช้อปป้ิงห้างสุดหรู KLCC SURIA 

 พักท่ีเก็นติง้ 1 คืน / กัวลาลัมเปอร์ 1 คืน  

  ชิมบักกุ้ดเต๋ สไตล์มาเลเซยี เข้มข้นหอมยาจีน 

 แจกน า้ดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด 



 

วันแรก       กรุงเทพฯ – มัสยิดอาเหม็ด – พระราชวังอิสตันน่า – เมอร์เดก้าสแควร์  - ตึกปิโตนัส – KLCC (D) 

08.00 น. คณะพร้อมกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน MALAYSIA 

AIRLINE (MH) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 
ไม่รวมค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระที่สนามบินสุวรรณภูมิ 

 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  

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

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

RE-CHECK เอกสารส าหรับใช้เดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย 
1. พาสปอร์ตที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน ณ วันท่ีเดินทาง. 
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 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย  
น าท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ที่บริเวณที่แม่น า้ 2 สายตดักนั น าท่านผ่านชม มัสยิดอาเหม็ด 

เก่าแก่และสวยที่สดุในมาเลเซีย น าท่านแวะถ่ายรูปด้านหน้า พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า ที่ประทับของสมเด็จพระ

รามาธิปดีของมาเลเซีย ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ ตัง้อยู่ตรงข้ ามกับ 

เมอร์เดก้าสแควร์ ซึง่เป็นจตัรัุสที่ร าลกึถึงวนัที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศในเครืองจกัรภพ 



 

 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตึกระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สงูที่สดุในโลก ด้วย
ความสงูถึง 452 เมตร     ภายนอกตึกเป็นสถาปัตยกรรมตึกแฝดที่สง่างาม ตกแต่งด้วยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ
กระจกอีก 55,000 แผ่น มีคณุสมบติัพิเศษในการกรองแสงและลดเสียงรบกวน  ให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าสุดหรูท่ีห้าง ซูเรีย
เคแอลซีซี (Suria KLCC) เป็นศูนย์การค้าที่ครอบคลุมพืน้ที่ 1.5 ล้านตารางฟุต (140,000 ตร.ม.²) ตัง้ในส่วนของฐาน
ตึกเปโตรนาสทาวเวอร์ ภายในมีร้านค้า จ าพวกร้านแฟชั่นหรูหรา เช่นเดียวกบั ร้านอาหาร เคร่ืองด่ืม และโรงภาพยนตร์ 
12 โรง ยงัมีคอนเสิร์ตฮอลล์ อาร์ตแกเลอรี ศนูย์วิทยาศาสตร์ ครอบคลมุ 6 ชัน้ ที่สว่นมากจะอยู่ใต้ตกึเปโตรนาสทาวเวอร์   

 
ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  
โรงแรมที่พัก 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 าท่านเดินทางสู่เมืองในสายหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช.ม.) 
ถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 10 RM / ใบห้ามน ากระเป๋าใบใหญ่
ขึน้กระเช้า ดังนั้นท่านสมาชิกทัวร์ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่เกิน  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm.  
น าท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะได้สมัผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวติดตวัไปด้วย) 

 
เก็นติง้ไฮแลนด์ สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดบัชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดต่อของ
รัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกัวลาลัมเปอร์ 58 
กิโลเมตร การก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะห์ตง ได้เร่ิมลงมือตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 
2508 ใช้เวลาถึง 4 ปี แล้วจึงด าเนินการสร้างรีสอร์ท   

พเิศษ!!! บัตรสวนสนุก GENTING SKYWORLD THEME PARK 1 DAY UNLIMITED 
*** ช าระเพิ่มจากค่าทัวร์ จองและช าระก่อนเดินทางเท่านัน้ *** 
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  พบกับตัวละครในภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบในทุกรูปแบบและทุกรูปแบบ  การตกแต่งภายในด้วยสีทอง จัดแสดงที่ 36 0° 
Legends Cinema มีร้านอาหารและร้านค้ามามายให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ 

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


 

Eagle Mountain ความร้อนแรงของทะเลทรายแคลิฟอร์เนีย  สนกุกบั การขบัรถ Mad Ramp Peak หรือเดินถ่ายรูปรอบๆ หรือช้อปปิง้ร้าน 
Freedom Shop  
Central Park ศูนย์รวมจตัุรัสกลางเมือง สมัผสักับสถานที่ท่องเที่ยวระดบัโลก ร้านอาหาร ร้านค้า และการแสดงสดที่ดีที่สดุ ไม่ว่าจะเป็น
การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติหรือการแสดงน า้พุที่ Lake of Dreams เซ็นทรัลพาร์คเป็นที่ที่สนุกสนาน ตื่นเต้น และ
ประทบัใจไม่รู้ลืม 
RIO ตื่นตาตื่นใจกบักบัอาคารท่ีมีสีสนัสวยงาม มีม้าหมนุเคร่ืองเล่นสดุโปรดส าหรับเด็ก อีกทัง้เล่นเคร่ืองร่อนบนอวกาศแบบสดุมนั 
ANDROMEDA BASE โซนเคร่ืองเล่นที่น่าตื่นเต้นนี ้เช่น  Andromeda Base , Terraform Tower of horror และอีกมากมายให้ท่านได้
สนกุหวาดเสียวแบสดุเหวี่ยง 
LIBERTY LANE ด้วยแรงบันดาลใจจากท้องถนนในซานฟรานซิสโก ถนนเส้นนีม้ีชีวิตชีวาด้วยร้านค้าที่ไม่เหมือนใคร แหล่งอาหาร และ
สถานท่ีท่องเที่ยวที่สนกุสนานจาก Planet of the Apes ที่แรกในโลกที่ออกแบบมาส าหรับ Genting SkyWorlds โดยเฉพาะ 
EPIC เตรียมตัวให้พร้อมส าหรับการผจญภัยครัง้ยิ่งใหญ่รอบโลกที่แปลกประหลาดขนาดไพน์ของ Epic ด้วยเวทย์มนตร์ของ Queen 
Marigold และส่ิงประดิษฐ์ของศาสตราจารย์ Bomba มนษุย์จะได้รับโอกาสที่จะประหลาดใจที่อาณาจกัรลบัอย่างใกล้ชิด! 
ROBOTS RIVET TOWN ให้ท่านได้เยือน Robot City ให้จินตนาการของคณุโลดแล่นไปในขณะที่คุณสร้างการผจญภยัร่วมกับเพื่อนนกั
ประดิษฐ์ 
ICE AGE การผจญภยัยคุก่อนประวตัิศาสตร์พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับแรงบนัดาลใจจากเกมแฟรนไชส์ชื่อดงัระดบัโลกอย่าง Ice Age 
สมัผสัความสนกุขนาดมหึมาส าหรับทกุคนในครอบครัว! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและเย็นที่เก็นติง้ตามอัธยาศัย *** 



 

จากนัน้น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม AWANA HOTEL GENTING หรือ FIRST WORLD เทียบเท่า  3 * 
**ข้อมูลส าคัญ** 
1. โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ลกูค้าเลือกว่าจะพกั 3 ท่านในห้อง DBL หรือจะพกั
เดี่ยวเฉพาะบนเก็นติง้ เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง 
2. เก็นติง้ช่วงกลางวนัอณุหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 20°C - 26°C สว่นกลางคืน อณุหภมูิอยู่ที่ระหว่าง 15°C - 20°C 
(หมายเหต:ุ หากห้องพกัที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน) 

อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมี บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจาก
รัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า 
ลกูเต๋า ตู้ ม้า เป็นต้น(ส าหรับท่านที่ ต้องการเข้าคาสิโน ท่านสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใส่ชุดสุภาพ เด็กอายุต ่า
กว่า 21 ปี ห้ามเข้าในคาสิโน) 

 

 
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัความบนัเทิงมากมายใน GENTING ตามอธัยาศยั ช้อปปิง้ เดินชมธรรมชาติ อากาศดีๆ  
เสี่ยงโชค นบัเลขที่คาสิโน หรือตะลยุสวนสนกุได้ยาวๆ จนถึงเวลา CHECK OUT 11.00 น. วนัรุ่งขึน้ 



 

- First World Plaza เป็นศนูย์รวมร้านค้า ร้านอาหาร สถานบนัเทิง สวนสนกุ รวมไปถึงเมืองหิมะที่เก็นติง้รีสอร์ต 
- Skytropolis Funland สวนสนกุในร่มขนาดใหญ่ มีเคร่ืองเลน่รองรับนกัท่องเที่ยวทกุช่วงอาย ุเปิดทุกวนัเวลา 

10.00 – 22.00 น. นกัท่องเที่ยวสามารถซือ้บตัรเคร่ืองเลน่แยกเฉพาะอย่าง หรือซือ้บตัรแบบทุกเคร่ืองเลน่ไม่
จ ากดัได้ 

- Valley View Garden สวนบริเวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปด้วยน า้พ ุม้านัง่ส าหรับพกัผ่อน พุ่มไม้
ดอกไม้ประดบัต่างๆ รวมทัง้มีสวนผีเสือ้ซึง่เปิดให้บริการทกุวนัตัง้แต่เวลา 09.00 – 21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นช้อปปิง้มอลล์ที่อยู่สงูที่สดุในมาเลเซีย บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด์ มีร้านค้าและ
ร้านอาหารกว่า 70 ร้าน จดุเด่นคือ การแสดงแสงสีและไฟประดบัในยามค ่าคืน ที่เรียกว่า Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนด์เป็นคาสิโนขนาดใหญ่ที่เปิดทุกวนัตลอด 24 ชัว่โมง 
วันที่สาม   เก็นติง้ไฮแลนด์ –– วัดถ า้บาตู –  กรุงกัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – สนามบิน – กรุงเทพฯ (B/L/-) 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมัผสัอากาศเย็นสบาย
บนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิ เฉลี่ยตลอดปี 16-24 
องศาเซลเซียส จนได้เวลาอ าลาสายหมอก  นั่ง
กระเช้าไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจา
ยา และน าท่านเดินทางไปสู่ วัดชิน สวี สกัการะ
รูปปัน้ของพระอาจารย์ชิน สวี ซึ่งเป็นเทพเจ้าทื่
ชาวบ้านในมณฑลฟูเจีย้นให้ความเคารพนับถือ 
นอกจากนัน้นักท่องเที่ยวทัง้ชาวมาเลเซียและ
ชาวต่างชาติก็นิยมมาท าบญุสกัการะพระที่วดัแห่งนีอ้ยู่เสมอ ทัง้นีว้ดัชิน สวีตัง้อยู่ในป่าหินที่มีระดบัความสงูเหนือน า้ทะเล
ถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปด้วยเจดีย์แบบจีน พระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม หอชมวิว 
สถานปฏิบติัธรรม และ ร้านอาหารเจ รวมไปถึงรูปปัน้ต่างๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภเูขา  
น าท่านสู ่นครกัวลาลัมเปอร์ ระหว่างทางให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง เพื่อเลือกซือ้หา
ของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลบัคู่ครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรสหอมกลมกล่อมราว
กบักาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขนัธกุมาร ที่ วัดถ า้บาตู เป็นศาสนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิของศาสนาฮินด ู
ด้านหน้าปากทางขึน้บนัไดไปยังถ า้ ข้างบนมีรูป
ปัน้ของพระขนัธ์กมุารสงูถึง 42.7 เมตร 
เที่ยง     รับประทานอาหารเที่ยง 

ณ ภัตตาคาร BUKKUTEH 

น าคณะแวะเลือกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ใน
โรงงานที่ใหญ่ที่สดุในมาเลเซีย  จากนัน้น าท่าน 



 

 
เดินทางสู่เมือง ปุตราจายา (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต อันเป็นที่ตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึง
ท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่
ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจ าที่จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra 

mosque) มสัยิดแห่งเมืองซึง่สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปตุรา ท าเนียบรัฐบาลสีชมพ.ู.มสัยิดอนังดงาม
ยิ่งใหญ่และสถานที่ท างานของนายกรัฐมนตรี ตัง้อยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางด้านสถาปัตยกรรมของมุสลิม
ทนัสมยัที่สดุในโลก สามารถบรรจุคนได้ถึง 15,000 คน ใช้เป็นสถานที่ที่สมัมนา การประชุมต่างๆ และชมความงามของ
สะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุแห่งหนึ่ง ซึง่มีรูปร่างประหนึ่งลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั น าท่านเดิน
เลน่ถ่ายรูป China-Malaysia Friendship Garden Putrajaya สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ๆ 
ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ 
เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย (เฉพาะชาวต่างชาติ)ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน 
ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (ทัวร์บริการช่วยลงทะเบียนให้) 
17.45 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINE  เที่ยวบินที่  MH780 มี
อาหารและเคร่ืองดื่มบริการบนเคร่ือง 
18.55 น.  เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
เมื่อเดินทางถึงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
อัตราค่าบริการพักห้องละ2-3 ท่าน 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท** 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ 
ทารกอายุต ่า
กว่า 2 ปี 

พักเดี่ยว 

วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2566 
9,555.- 
8,888.- 

3,900. - 2,900. - 

วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 04-06 มีนาคม 2566 บัส 1 
(วันหยุดยาว) 

9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 04-06 มีนาคม 2566 บัส 2  
(วันหยุดยาว) 

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

วันที่ 11-13 มีนาคม 2566 
9,555.- 
7,999.- 

3,900. - 2,900. - 

วันที่ 18-20 มีนาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 25-27 มีนาคม 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

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

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

วันที่ 12-14 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 13-15 เมษายน 2566  
(วันหยุดเทศกาล) บัส 1 

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

วันที่ 13-15 เมษายน 2566  
(วันหยุดเทศกาล) บัส 2 

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

วันที่ 14-16 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

วันที่ 15-17 เมษายน 2566 
(วันหยุดเทศกาล) 

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

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

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

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

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

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



 

วันที่ 04-06 พฤษภาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส 1 

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

วันที่ 04-06 พฤษภาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส2 

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

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

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

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

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

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2566  
(วันหยุดยาว) บัส 1 

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

วันที่ 03-05 มิถุนายน 2566 
(วันหยุดยาว) บัส 2 

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

วันที่ 10-12 มิถุนายน 2566 8,999.- 3,900. - 2,900. - 

วันที่ 17-19 มิถุนายน 2566 7,999.- 3,900. - 2,900. - 

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566   
(วันหยุดยาว) บัส1 

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

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2566  
(วันหยุดยาว) บัส2 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส1 

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

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2566 
(วันหยุดยาว) บัส2 

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

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

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

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

วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2566 9,555.- 3,900. - 2,900. - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 
(วันหยดุยาว) บัส1 

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

 วันที่ 30 ธันวาคม – 01 มกราคม 2567 
(วันหยุดยาว) บัส2 

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



 

 
 
 
 

ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเดก็ 
จอยแลนด์หักค่าตั๋วออก 3,000.- บาท 

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

หากท่านสนใจตดักรุ๊ปหรือท ากรุ๊ปเหมา กรุณาตดิต่อผ่าน AGENCY 

*พีเรียดราคาโปรโมชั่น7,999.- ไม่สามารถตัดกรุ๊ปเหมาได้ * 
 

พร้อมส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา  
หากมกีารปรับขึน้ของภาษนี า้มันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

 
อัตรานีร้วม   

❖ ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทวัร์ 
❖ ตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน า้มนัตามรายการ ชัน้ประหยดั ไป/กลบัตามก าหนดการของคณะทวัร์ รวมน า้หนกักระเป๋า 30 

กก. 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าที่พกั 2 คืนพกัห้องละ 2-3 ท่าน  
❖ ค่าบตัรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการท่ีได้ระบไุว้  
❖ ค่าประกนัอบุติัเหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้ระหว่าง

วนัเดินทางเท่านัน้โดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 
 
 
 
 
 

วันที่ 31 ธันวาคม – 02 มกราคม 2567 
(วันหยุดปีใหม่)  

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



 

อัตรานีไ้ม่รวม   

❖ ค่าทปิไกด์+ค่าทปิคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทช าระท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้า
ทัวร์ตามความพึงพอใจ) 

❖ ค่าบัตร SKYWORLD THEMEPARK 
❖ ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT 
❖ ค่าอาหาร และเคร่ืองดื่มที่ไม่ได้ระบไุว้ในรายการ  
❖ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่มิได้ระบไุว้ในรายการ เช่น ค่าซกัรีด โทรศพัท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ  
❖ ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%   
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง   

❖ หนงัสือเดินทางที่มีวนัก าหนดอายใุช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่จะออกเดินทาง 
❖ เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงื่อนไขการจองทัวร์  
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงนิได้ เน่ืองจาก

ค่าบริการท่ีต่างประเทศเป็นแบบเหมาจ่าย 
1. เนื่องจากตัว๋เคร่ืองบินต้องเดินทางตามวนัที่ ที่ระบบุนหน้าตัว๋เท่านัน้ จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการ

เดินทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมดหรือ
บางสว่นให้กบัท่าน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบใุน
รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 

3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด  

4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุติัเหตทุี่เกิดจาก

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
 
 

 



 

หมายเหตุ 

❖ หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจ านวน 
❖ หากมีเหตสุุดวิสยัอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดท าให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจน าเที่ยว หัก

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยมีใบเสร็จยืนยนักบัลกูค้า 
❖ เร่ืองห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพกัที่ลกูค้าระบุตอนจองทวัร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขัน้ตอน 

ในบางครัง้โรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพกัของลกูค้า ณ วนัเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจ านวน
ลกูค้า เช่น 
Request ส าหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยบัเตียงให้ชิดกนั 
Request ส าหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของ
โรงแรมที่จอง 

❖ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจ
แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หวัหน้าทวัร์และเหตสุุดวิสยับางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการ
ทัวร์นีเ้ป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทกุกรณี  

❖ บริษัทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผู้ ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอ
หกัค่าบริการคืนได้ เพราะการช าระค่าทวัร์เป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมด ไม่
ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ 

❖ บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย
, การสญูหาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุติัเหตตุ่างๆ 


