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รหัสทัวร ์Teaw So Cheap 

ทัวรม์าเลเซยี เก็นติง้ มะละกา 3 วัน 2 คนื 
เทีย่วสนุกทวัรข์อน าเสอนโปรแกรมทวัรม์าเลเซยี สดุคุม้ ราคาโดนใจทา่น แบบจอยทวัร ์จองกบัเทีย่วสนุกทวัรถ์ูก

ทีส่ดุ แน่นอน ประหยัดเงนิในกระเป๋า เอาไวช้อ้ปตอ่เวลาเทีย่วไดเ้ลยครับ ทรปินีเ้ราจะไปทา่นไปเทีย่วมาเลเซยี 

แบบ 3 วนั 2 คนื ในแบบของเทีย่วสนุกทัวร ์ทีจ่ะพาทา่นไปในจดุไฮไลตแ์หลง่ทอ่งเทีย่วยอดฮติ เชน่ ตกึปิโตนัส 

กรุงกวัลาลมัเปอร ์ขึน้เก็นติง้ไฮแลนด ์และยังไปเทีย่วเมอืงมรดกโลก เมอืงมะละกาดว้ยครับผม 

จดุเดน่ ของทรปิ นี ้เพือ่ประกอบการตดัสนิใจของทา่น 

# เทีย่วครบกรุงกัวลาลมัเปอร ์ปตุราจายา่ เก็นติง้ไฮแลนด ์เมอืงมะละกา 

# เดนิทางโดยสายการบนิมาลนิโดแอร์ 

# พักโรงแรมมาตรฐานระดบั 3 ดาว (ทีเ่ก็นติง้ 1 คนื และ ทีม่ะละกา 1 คนื) 

# ไดเ้ทีย่วชมเมอืงใหมป่ตุราจายา่ และชมมัสยดิสชีมพู สญัญาลกัษณ์ของเมอืงบตุราจาย่า 

# ไดเ้ทีย่วเมอืงเกา่ ตกึแดง เมอืงมะละกา และเดนิเลน่ทีถ่นน Jonker Street 

# ไดเ้ทีย่วเมอืงหลวง กรุงกัวลาลมัเปอร ์และ ชอ้ปป้ิงทีย่่าน บกูติบนิตงั 

#  ไดถ้า่ยรูปกบัตกึแฟดปิโตนัส และ ลานเมอรเ์ดกา้แสควร์ 

# ไดไ้ปพักบนเก็นติง้ 1 คนื พรอ้มชมเมอืงแหง่ความบนัเทงิบนเก็นติง้ 

# อาหารรวมในโปรแกรมทัวรแ์ลว้ 6 มือ้ 

เชือ่เลย !! ไปเทีย่วมาเลเซยี ใครๆ เขาก็ไปกบัเรานะ 
ราคา 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น พกัเดีย่วเพิม่ 

เดอืน ม.ีค. :: 24-26 , 31-2 เม.ย. 8,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน เม.ย.:: 7-9,21-23,22-24,29-1 พ.ค. 8,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน เม.ย.:: 13-15,14-16 11,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน เม.ย.:: 15-17 12,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน พ.ค.:: 5-7 9,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน พ.ค.:: 12-14,26-28 10,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน พ.ค.:: 19-21 8,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ม.ิย.:: 2-4,9-11,23-25,30-2 ก.ค. 10,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ม.ิย.:: 16-18 8,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ก.ค.:: 1-3 8,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ก.ค.:: 8-10 9,500 บ. (แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ก.ค.:: 7-9,14-16,21-23,28-30 10,500 บ.(แถมเป้) 3,900 บ. 

เดอืน ส.ค.:: 4-6,18-20 10,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ส.ค.:: 12-14 9,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ส.ค.::25-27 8,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ก.ย.:: 1-3 8,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ก.ย.:: 8-10,16-18,22-24,29-1 ต.ค. 10,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ต.ค.:: 6-8,13-15 8,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ต.ค.::21-23,27-29 10,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน พ.ย.:: 3-5,10-12,17-19,24-26 10,500 บ. 3,900 บ. 

เดอืน ธ.ค.:: 2-4 11,500 บ. 3,900 บ.  
 

โปรแกรมเทีย่ว :: 
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วนัแรก เร ิม่สนามบนิดอนเมอืง-กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา – เก็นติง้ไฮแลน ์(-/L/-) 

06.00 น. เทีย่วสนกุทวัรฯ์ รอรับคณะทีส่นามบนิดอนเมอืง คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้

3 ประต7ู เคานเ์ตอร8์ สายการบนิ MALINDO AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

09.05 น. เหนิฟ้าสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสายการบนิ มาลนิโด แอร ์เทีย่วบนิที ่

OD525 

12.15 น. ถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลัมเปอร ์หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (1) 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงใหม ่ปตุราจายา 

(putrajaya city) ปตุราจายา..นครแหง่อนาคต 

อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบ

นายกรัฐมนตร ีชมความงดงามราวภาพฝันในนยิาย

อาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความ

ทรงจ าทีจ่ัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปุ

ตรา มสัยดิสชีมพ ู(putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจากหนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยู่

รมิทะเลสาบปตุรา ท าเนยีบรัฐบาลสชีมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญแ่ละสถานทีท่ างาน

ของนายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิ

ทันสมยัทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่มัมนา การ

ประชมุตา่งๆ และชมความงามของสะพานวาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่ง

ประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง  

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY กระเชา้ใหมข่องเก็นติง้ จะพาทา่นน่ังผา่นชมววิมมุสงู 

ของวัดชนิซุย่ และสถานปีลายทางจะไปออกที ่โซนเก็นติง้พลาซา่ ตรงหอ้งอาหารเชา้

ของโรงแรมเฟรสิเ์วลิเยครับ 

 (โปรดเตรียมเงนิค่าฝากกระเป๋า 5 RM / ใบหา้มน ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้กระเชา้ 
เพราะฉะนัน้ทา่นสมาชกิทัวรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตังที่
จะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 น าทา่นน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเชยี
จะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาว
ตดิตัวไปดว้ย) 
เ ก็ น ติ้ ง ไ ฮ แ ล น ด ์

สถานตากอากาศ 

และ สถานคาสิโน

ระดับชาติ บนยอด

เขา Gunung Ulu 

Kali ในบรเิวณเขต

ติดต่อของรัฐปาหัง 

และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจากนคร

กัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน 

ลิมโกะห์ตง ไดเ้ริ่มลงมือตัดถนนขึน้สู่ยอดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถึง 4 ปี แลว้จึง

ด าเนนิการสรา้งรสีอรท์ โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คอื Highlands Hotel 

ซึง่ปัจจบุนัไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม “FIRST WORLD”  
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 ***โรงแรม FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ พกัเดีย่วเพิม่ 

1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น 

GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

***(อสิระอาหารเย็นเพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 

จากนัน้ ใหท้า่นไดถ้า่ยรปูภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึกบัสถานทีต่า่ง ๆ และยังมบีอ่นคาสโินระดับชาต ิ

ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนานกับการเสีย่ง

โชคต่างๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่

ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่านสภุาพบรุุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี 

หา้มเขา้ในคาสโิน)  

 #สวนสนกุกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรงุเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY 

FOX WORLD# 

วนัทีส่อง ถ า้บาต ู- กวัลาลมัเปอร ์ซติ ีท้วัร ์                                                     (B/L/D)    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (2) 

 สมัผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ทีม่อีณุหภมูเิฉลีย่ตลอดปี 16-24 องศาเซลเซยีส จน

ไดเ้วลาอ าลาสายหมอก น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสูส่ถานกีระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และ

โดยสารรถสูก่รงุกวัลาลัมเปอร ์น าทา่นแวะนมสัการ พระขนัธกมุาร ที ่วดัถ า้บาต ูเป็นศา

สนสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บนัไดไปยงัถ ้า ขา้งบนมรีปูปัน้

ของพระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (3) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุกวัลาลมัเปอร ์ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรงุ

กวัลาลัมเปอร ์ซึง่เป็นเมอืงทีต่ัง้ข ึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สายตดักนั น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั

สญัลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร 

 จากนัน้น าทา่นแวะชม มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี แวะถา่ยรปูกบั 

อนุสาวรยีท์หารอาสา เพือ่ล ารกึเหตกุารณ์ การสูร้บไดแ้กส่งครามโลกครัง้ที ่ 1 และ 2 

บรเิวณนัน้เป็นสวนสาธารณุะทีส่วยงาม  จากนัน้น าทา่นชม พระราชวังอสิตันน่า ไนการา่ 

ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผา่นชม อาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที่

ปัจจบุนัเป็นสถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกา้สแควร ์ ซึง่เป็นจัตรัุสที่

ร าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

น าทา่นชมพระราชวัง อสิตานาเนการา หรอืพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม ่สถานทีป่ระทับ

ของสมเด็จพระราชาธบิดหีรอืยังดเีปอรต์วนอากง ตัง้อยูท่ีถ่นน Jalan Duta มพีืน้ทีถ่งึ 

610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดมิเกอืบ 9 เท่า มหีลังคายอดโดม 22 โดม และแบง่พืน้ที่

ใชง้านเป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนพธิีการ พื้นที่ส่วนพระองค์ และพื้นที่ส่วนการบรหิาร 

พระราชวังแหง่ใหมน่ีส้รา้งขึน้ตัง้แตปี่ 2550 โดยใชง้บประมาณ 800 ลา้นรงิกติ หรอืกว่า 

8,000 ลา้นบาท เสร็จสมบรูณ์มพีธิเีชญิธงเปิดใชเ้ป็นทีป่ระทับในวันที ่15 พฤศจกิายน 

2554 โดยสมเด็จพระราชาธบิดพีระองคแ์รกทีเ่สด็จเขา้ประทับ คอืสมเด็จพระราชาธบิดี

องคท์ี ่14 ตวนกอูบัดลุฮาลมิ ซึง่เป็นสลุตา่นแห่งรัฐเคดาห ์โดยเป็นสลุต่านพระองคแ์รก

ทีไ่ดท้รงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระราชาธบิดี 2 ครัง้ ครัง้แรกทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จ

พระราชาธบิดอีงคท์ี ่5 ในระหว่างปี 2513-2518 และครัง้ทีส่องเพิง่เขา้รับต าแหน่งเมือ่

วันที ่13 ธันวาคม 2554  

น าทา่นแวะชมโรงงานผลติช็อคโกแลตขนาดใหญท่ีส่ดุในมาเลเซยี ชม ชมิ ชอ็ป ชอ็ป

โกแลตหลากสายพันธ ์รวมถงึรถชาตแิปลกๆ เชน่รสพรกิ,รสทุเรยีน ถอืเป็นสนิคา้ขึน้ชือ่

ของมาเลเซยีอยา่งหนึง่ 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมะละกา “นครแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยี”มะละกา

เมอืงหลวงแรกและเป็นจดุเริม่ตน้ของประเทศมาเลเซยี ยอ้นรอยประวตัศิาสตรท์ีเ่ต็มไป

ดว้ยรอ่งรอยอารยะธรรมตะวนัตก   

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (4) 

 อสิระเดนิเลน่ไปตามถนนคนเดนิ (Jonker Street) ซึง่ตัง้อยูบ่นถนน Jalan Hang 

Jebat ถนนสายนีเ้ป็นแหลง่สนิคา้เกา่และของโบราณทีม่ชี ือ่เสยีงรูจั้กไปทั่วโลก แมว้า่

คณุไมใ่ชผู่ช้ ืน่ชอบสนิคา้เกา่โบราณ แตห่า้มพลาดทีจ่ะแวะมาสมัผัสบรรยากาศ ณ ถนน

คนเดนิแหง่นี ้รา้นรวงตา่งๆ จะเริม่คกึคักตัง้แตช่ว่งเย็นและรา้นคา้สว่นใหญเ่ปิดใหบ้รกิาร

จนถงึเทีย่งคนื  

 

 เขา้สูท่ ีพ่กั  Malacca Legacy // Swan Hotel หรอืเทยีบเทา่ 3* @ มะละกา 

วนัทีส่าม มะละกา – จตรุสัดชัท ์- ชมนครกวัลาลมัเปอร ์                       (B/L/-)    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพั่ก (5) 

 น าชมจตัรุสัดชัทส์แควร ์จดุศนูยก์ลางทางการปกครองในตลอดชว่งระยะเวลา 154 ปี 

ทีฮ่อลันดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสญัลักษณ์ส าคญัของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะ

ละกาจัตรัุสดัตชส์แควรต์ัง้อยูบ่นถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตกึแถว

แบบชโิน-โปรตกุสีอายกุวา่ 200 ปี มเีอกลักษณ์โดดเดน่ในการทาสแีดงปนูกนิหมาก 

หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคารและอฐิทีป่นูถนนทางเดนิรถ

และทางเดนิเทา้ 

ชม วหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2064 

ปัจจบุนัเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลังได ้

เรยีนรูเ้ทา่นัน้ ในยคุทีโ่ปรตเุกสปกครองมะละกาโบสถแ์หง่นีช้ ือ่วา่ NosaSenhora แต่

เปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดตัชเ์ขา้มาปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซ

เวยีร ์(St. Francis Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมนัคาทอลคิ

และมาเผยแผศ่าสนาทีม่ะละกาถงึ 4 ครัง้จนกระทั่งเสยีชวีติศพของนักบญุฟรานซสิจงึ

ไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถแ์หง่นีก้อ่นจะน าสง่ตอ่ไปยงัประเทศอนิเดยี  

ชมป้อมปืนโปรตเุกส  เอฟาโมซา่ ในยคุลา่อาณานคิม เมือ่อดตี 400 ปีมาแลว้ ถา่ยรปูกบั

เรอืสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแหง่ประวัตศิาสตรข์องมาเลเซยีซึง่เคยอยู่
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ภายใตก้ารปกครองของฮอลนัดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เทีย่ง น าทา่น บรกิารอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร (6) 

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสูส่นามบนิกวัลาลัมเปอร ์KLIA 

16.00 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Malindo Air เทีย่วบนิที ่OD522 

17.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืง กรงุเทพฯ พรอ้มความประทับใจ 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ
ปรับเปลีย่นราคา หากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัของสายบนิกรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน  
***ผูเ้ดนิทาง 10 ทา่นไมม่หีัวหนา้ทัวร*์** // ผูเ้ดนิทางถงึ 15 ทา่นขึน้ไป (มหีัวหนา้ทัวร)์ 

กรณุาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเพือ่ประโยชนข์องลกูคา้ 

*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามัน กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–์-กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุป๊)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนื  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บัตรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกันอบัุตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่ับเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่ง

วันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิไกด+์คา่ทปิคนขบัรถทีป่ระเทศมาเลเซยี 10 RM/คน/วนั  
 คา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ  

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ต่างชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ ค่ามนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วัีนก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 


