(8 ท่ าน-เลือกวันเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้ บริการ
8-11ท่าน
เดินทางโดยรถตู้ Driver come guide
12-14ท่าน เดินทางโดยรถบัส with Local Guide(Speaking Thai/English)
15ท่านขึ ้นไป เดินทางโดยรถบัส with Local Guide(Speaking Thai/English)+หัวหน้ าทัวร์ จากเมืองไทย
ต่ากว่า 8ท่าน สามารถเดินทางได้ >>>>>>ติดต่อขอราคาได้ ที่เจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัท
วันแรก
กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติง้ ไฮแลนด์
----------------------------------------------เลือกเดินทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------03.30น.
พร้ อมคณะที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ มาเลเซี่ยนแอร์ ไลน์
MALAYSIAN AIRLINES
06.00น.
นาท่านเหิรฟ้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ MH797
บริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
09.10น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางสูก่ รุงกัวลาลัมเปอร์
----------------------------------------------เลือกเดินทางโดย AIRASIA-------------------------------------------------------------04.30น.
พร้ อมคณะที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ AIRASIA
07.10น.
นาท่านเหิรฟ้าสู่กวั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ FD350 ไม่มีบริการอาหารบนเครื่ อง
10.15น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
นาท่านเดินทางสูก่ รุงกัวลาลัมเปอร์
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เที่ยง
บ่าย

.............

วันที่สอง
07.00น.

10.30น.
เที่ยง
บ่าย

จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของ
มาเลเซียซึง่ เป็ นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่
งดงามซึง่ ตังอยู
้ ใ่ นทะเลสาบส่วนหนึง่ และบนพื ้นดินส่วนหนึง่ ถ่ายรูปกับลาน
ปุตตราชมทาเนียบรัฐบาลที่งดงามซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์
กับบรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 1)
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีกระเช้ าSKYWAYกระเช้ าฟ้าที่เร็ วและยาวที่สดุ ใน
เอเชีย รวมระยะทาง3.4กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางสูย่ อดเขา 20นาทีนงั่ กระเช้ า
สูย่ อดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด์ ..ชมธรรมชาติที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์และชม
ความเขียวขจีของป่ า,ระหว่างทางท่านจะได้ พบฝูงสัตว์ป่าและหมูบ่ ้ านชาวป่ า
(จาลอง)ด้ วยความสูงกว่า6,000ฟิ ตจากระดับน ้าทะเลท่านจะได้ สมั ผัสอากาศ
เย็นอันแสนบริ สทุ ธิ์ตลอดทังปี
้
เช็คอินสู่โรงแรมที่พกั ที่พกั FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILAR
เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกในร่มและกลางแจ้ งซึง่ มีเครื่ องเล่นนานาชนิดตาม
อัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครื่ องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครื่ องเล่น)หรื อจะเลือกหาความ
สาราญจากการเข้ าคาสิโนเสี่ยงโชคซึง่ เปิ ด 24ช.ม. ที่มีเครื่ องเล่นที่ถกู กฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล
แบล็คเจ็ต ฯลฯ หรื อท่านจะเลือกซื ้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (อิสระอาหารค่า) ที่ฟดคอร์
ู๊
ด
หลากหลายชนิดมีให้ ทา่ นได้ เลือกทานมากมาย ทังร้้ านอาหาร จีน-ฝรั่ง หรื อ จะเป็ นร้ านฟาสฟู๊ ดต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น แมคโดนัล-KFC
ข้ อปฏิบัตในการเข้ าคาสิโน: เด็กอายุต่ากว่ า 21 ปี ห้ ามเข้ าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้ คอ
ปกและรองเท้ าหุ้มส้ น, สุภาพสตรีแต่ งกายสุภาพ ห้ ามใส่ รองเท้ าแตะ และกางเกงขาสัน้
(กรณีท่ ไี ม่ ได้ ห้องพักบนเก็นติง้ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้ องพักที่ กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเที่ยวเก็นติง้ )
หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจ้ งได้ ปิดปรับปรุ งซึ่งจะเปิ ดดาเนินการใน 2559
ในธีมสวนสนุกที่ย่งิ ใหญ่ ระดับโลก “FOX STUDIO”
เก็นติง้ - เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิ โตรนาส
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม ( มื ้อที่ 2)
หลังอาหารเตรี ยมเช็คเอาท์นากระเป๋ าลงจากห้ อง และให้ ทา่ นได้ อิสระตามอัธยาศัยบนเก็นติ ้ง ถ่ายรูป
และชมวิวบนยอดเขา ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทังปี
้
อาลายอดเขาเก็นติ ้ง เดินทางสูก่ รุงกัวลาลัมเปอร์ (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 3) เป็ ดย่ าง
นาท่านผ่านชมจุดกาเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น ้า 2 สายตัดกัน ที่ตงของมั
ั้
สยิดจาเม็ด มัสยิดที่
เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ,ผ่านชมตึกรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้ เคียง..ซึง่ เคย
เป็ สถานที่ราชการมีสถาปั ตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ
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นาท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka หรือเรียกว่ า Merdeka Square สถานที่ฉลองเอกราชของ
ประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เช่น อาคารSultan.Abdul.Samad..ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของศาล
สูง..ชมอาคารที่สวยที่สดุ แห่งหนึง่ ในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษใน
สมัยก่อน ชมลานน ้าพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่
สูงที่สดุ ในโลก นาชมพระราชวัง “ อีสตาน่ า ไนการ่ า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของ
มาเลเซีย และทหารม้ ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร K.L.TOWER
(ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 4ของโลก) จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปคูก่ บั ตึกแฝดปิ โตรนัสในมุมที่สวย
ที่สดุ ..และให้ ทา่ นได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันน
้ า ณ ห้ างSURIE ภายในตึกแฝดปิ โตนาส
อิสระอาหารเย็นในฟู๊ ดคอตของห้ างสรรพสินค้ า
.............
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าที่พกั ANCASA HOTEL,SKY EXPRESS, PEARL,
QUALITY HOTEL OR SIMILAR ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า ที่พกั ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์
วันที่สาม
บาตูเคป – สินค้ าพืน้ เมือง – กรุงเทพฯ
08.00น.
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม ( มื ้อที่ 4)
09.00น.
นาทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิ์ของชาวฮินดู ซึง่ เป็ นวัดที่ชาวมาเลเซียนับถือ
เป็ นอย่างมากวัดหนึง่ ตังอยู
้ ่บนหน้ าผา
10.00น.
จากนันน
้ าท่านแวะชมและเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง ชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนม
ท้ องถิ่น,ไวท์คอฟฟี่ ,ชาชักหรื อเรี ยกว่าเต๊ ะตาเระ..ฯลฯ..จากนันน
้ าท่านชมร้ าน
นาฬิกาและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื ้อนาฬิกา และสร้ อยเงินแควนตัมใน
้
ราคาพิเศษ นาท่านสูร่ ้ านช็อกแล๊ ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือก
ซื ้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทังไวท์
้ ช็อกแล๊ ต, ดาร์ กช็อคโกแล๊ ต และช็อกแล๊ ตรสชาติตา่ งที่มีไว้ ให้ ชิม
อย่างจุใจในราคาโรงงาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 3) บัคกุดแต๋
บ่าย
อิสระตามอัธยาศัย
----------------------------------------------เลือกเดินทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------18.30น.
นาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน
19.30น.
ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน สาหรับสายการบิน MALAYSIAN AIRLINES มีบริการอาหารและเครื่ องดื่ม
22.20น.
เหิรฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ MH796
23.30น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------เลือกเดินทางโดย AIRASIA-------------------------------------------------------------17.30น.
นาทุกท่านเดินทางสูส่ นามบิน
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18.30น.
21.35น.
22.40น.

ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน สาหรับสายการบิน AIRASIA (ไม่มีบริการอาหาร)
เหิรฟ้ากลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ FD316
ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ


“กรุณาอ่ านเงื่อนไขการจองให้ ละเอียด เพื่อความเข้ าใจและประโยชน์ สูงสุดของผู้เดินทาง”
PASSPORT ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง
อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่
13,900
บาท (พักห้ องละ 2ท่าน/ห้ องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
เด็กต่ากว่า12ปี
13,900
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน/ห้ อง, หรื อ 2ท่าน/ห้ อง-เสริมเตียง)
เด็กต่ากว่า12ปี
12,900
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้ อง-ไม่มีเตียง)
เทศกาล/ช่วงพีค
+1,000
บาท
ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีราคาตั๋วขึน้ โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่ น่ ิง
อัตรานีร้ วม
ตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชันทั
้ ศนาจร และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าเข้ าชมสถานที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามระบุในรายการ 5 มื ้อ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท /ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่ากระเป๋ าสัมภาระโหลดเข้ าใต้ ท้องเครื่ องท่านละ 20 กิโลกรัม
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ / มินิบาร์ ค่าอาหาร / เครื่ องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์ จดั เลี ้ยง ฯลฯ
- ทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ ซึง่ เป็ นการแสดงน ้าใจกับผู้ให้ บริการตามหลักสากลปฏิบตั ิ 30RM/1ท่าน/3วัน
- ทิปพนักงานยกกระเป๋ า
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จถูกต้ อง เพื่อออกใบกากับภาษี)
กรุ๊ ปมีหัวหน้ าทัวร์ ต่อเมื่อมีผ้ ูร่วมเดินทาง 15ท่ านขึน้ ไป
มัดจาท่ านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย15 วัน
หน้า4
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หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทุกกรณีดังนี ้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนมัดจาทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 60% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 04-07วัน
เก็บค่าใช้ จา่ ย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 03วันหรื อ> เก็บค่าใช้ จา่ ย 100% ของราคาทัวร์
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้ จา่ ยที่จะเกิดขึ ้นหากท่านเปลี่ยนใจไม่ต้องการที่จะเดินทาง..กรุณาเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางภายใน3วันทันที
หลังจากแจ้ งมีความประสงค์ที่จะยกเลิกและต้ องแจ้ งชื่อท่านที่ต้องการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านัน้
มีคา่ ใช้ จา่ ยในการเปลี่ยนชื่อ ซึง่ เป็ นค่าธรรมเนียมของสายการบินประมาณ 2,000-3,000 บาท
** ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรื อกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล
ที่ต้องมีการการันตีมดั จากับสายการบินหรื อกรุ๊ปที่มีการการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศ จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้เนื่องจาก ทางบริ ษัทฯหรื อ
ตัวแทน ได้ ทาการจ่ายเงินการันตรี เพื่อจองที่นงั่ และห้ องพักไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว **
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง้ /หรื อในแต่ละกรุ๊ ปมีไม่ถึง 8 ท่าน
8 ท่านขึ ้นไป สามารถออกเดินทางได้ (เป็ นรถตู้-คนขับเป็ นไกด์ในตัว)
**หากท่านมีผ้ รู ่วมเดินทาง 8 ท่านขึ ้นไปสามารถจองเป็ นกรุ๊ปส่วนตัวได้ ทนั ที /ผู้ร่วมเดินทาง 12 ท่าน ขึ ้นไป(เป็ น
รถบัสมีโลโคว์ไกด์)/15 ผู้ใหญ่ ขึ ้นไป(เป็ นรถบัสมีหวั หน้ าทัวร์ ) ยกเว้ นเทศกาลไม่สามารถจองเป็ นกรุ๊ปส่วนตัวได้
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า ในกรณีที่มีการขึ ้นของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงิน, การปรับขึ ้นของราคาน ้ามัน หรื อการปรับขึ ้นของภาษี สนามบิน
 บริษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้ าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ,ิ ภัยธรรมชาติ,การสูญหาย หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่อยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม หาก
ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหา
สถานที่เที่ยวอื่นที่ใกล้ เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ ้นอยูก่ บั เวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ าแต่ยงั คงมุง่ รักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ ทา่ นเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในสถานการณ์นนๆ
ั้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เข้ า-ออกประเทศด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
 บริษัทฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางมื ้อ หรื อไม่เที่ยวบางรายการเพราะเป็ นการเหมาจ่าย
 ในกรณีที่ทา่ นไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย7 วันก่อนการเดินทาง
 พนักงาน,มัคคุเทศก์ และตัวแทน ไม่มีสิทธิ์ให้ คาสัญญาใดๆทังสิ
้ ้น นอกจากมีเอกสารที่ลงนามโดยผู้มีอานาจใน
บริษัทฯกากับเท่านัน้
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการชารุดหรื อสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง,โทรศัพท์มือถือ
กระเป๋ าเดินทาง, กระเป๋ าสตางค์, กล้ องถ่ายรูป ฯลฯ
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