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(8 ท่าน-เลือกวันเดนิทางเอง-ออกเดนิทางได้ทุกวัน) / เงื่อนไขการให้บริการ  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู้  Driver come guide 
12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with Local Guide(Speaking Thai/English) 
15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with Local Guide(Speaking Thai/English)+หวัหน้าทวัร์จากเมืองไทย                                                          
ต ่ากว่า 8ทา่น   สามารถเดนิทางได้>>>>>>ตดิตอ่ขอราคาได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีของทางบริษัท  
วันแรก                   กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – เกน็ติง้ไฮแลนด์  
----------------------------------------------เลือกเดนิทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------- 
03.30น. พร้อมคณะท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ มาเลเซ่ียนแอร์ไลน์ 
 MALAYSIAN AIRLINES 
06.00น. น าทา่นเหิรฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบนิท่ี MH797 

บริการอาหารและเคร่ืองดื่มบนเคร่ือง 
09.10น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร์ น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าทา่นเดนิทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์ 
----------------------------------------------เลือกเดนิทางโดย  AIRASIA-------------------------------------------------------------- 
04.30น. พร้อมคณะท่ีทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์  AIRASIA 
07.10น. น าทา่นเหิรฟ้าสู่กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบนิท่ี FD350 ไมมี่บริการอาหารบนเคร่ือง 
10.15น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร์ น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
 น าทา่นเดนิทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์ 
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.............. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแหง่อนาคตของ 
 มาเลเซียซึง่เป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยัชมมสัยิดสีชมพท่ีู 
 งดงามซึง่ตัง้อยูใ่นทะเลสาบสว่นหนึง่และบนพืน้ดนิสว่นหนึง่ถ่ายรูปกบัลาน 

ปตุตราชมท าเนียบรัฐบาลท่ีงดงามซึง่เป็นเอกลกัษณ์ชมวงัสลุตา่นรัฐเซลงังอร์
กบับรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( มือ้ท่ี 1) 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีกระเช้าSKYWAYกระเช้าฟ้าท่ีเร็วและยาวท่ีสดุใน

เอเชีย รวมระยะทาง3.4กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางสูย่อดเขา 20นาทีนัง่กระเช้า
สูย่อดเขาเก็นติง้ไฮแลนด์..ชมธรรมชาตท่ีิยงัคงความอดุมสมบรูณ์และชม
ความเขียวขจีของป่า,ระหวา่งทางทา่นจะได้พบฝงูสตัว์ป่าและหมูบ้่านชาวป่า
(จ าลอง)ด้วยความสงูกวา่6,000ฟิตจากระดบัน า้ทะเลท่านจะได้สมัผสัอากาศ
เย็นอนัแสนบริสทุธ์ิตลอดทัง้ปี  

............. เช็คอินสู่โรงแรมท่ีพกัท่ีพกั FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILAR 
เชิญทา่นสนกุกบัสวนสนกุในร่มและกลางแจ้งซึง่มีเคร่ืองเลน่นานาชนิดตาม
อธัยาศยัเพลิดเพลินกบั เคร่ืองเลน่นานาชนิดตามอธัยาศยั(ไมร่วมคา่เคร่ืองเลน่)หรือจะเลือกหาความ
ส าราญจากการเข้าคาสิโนเส่ียงโชคซึง่เปิด 24ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเลน่ท่ีถกูกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล 
แบล็คเจ็ต ฯลฯ หรือทา่นจะเลือกซือ้ชมโชว์ระดบัโลกตามอธัยาศยั (อิสระอาหารค ่า) ท่ีฟู๊ ดคอร์ด 
หลากหลายชนิดมีให้ทา่นได้เลือกทานมากมาย ทัง้ร้านอาหาร จีน-ฝร่ัง หรือ จะเป็นร้านฟาสฟู๊ ดตา่งๆ
มากมาย อาทิเชน่ แมคโดนลั-KFC 
ข้อปฏิบัตในการเข้าคาสิโน:  เดก็อายุต ่ากว่า 21 ปี  ห้ามเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือ้คอ
ปกและรองเท้าหุ้มส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสัน้                           
(กรณีท่ีไม่ได้ห้องพักบนเก็นติง้ ขอสงวนสิทธ์ิจัดห้องพักท่ี กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเท่ียวเก็นติง้) 

หมายเหตุ-สวนสนุกกลางแจ้งได้ปิดปรับปรุงซึ่งจะเปิดด าเนินการใน 2559  
ในธีมสวนสนุกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก “FOX STUDIO”  

วันท่ีสอง เก็นติง้ - เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ – ตกึแฝดปิโตรนาส  
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ท่ี 2) 

หลงัอาหารเตรียมเช็คเอาท์น ากระเป๋าลงจากห้อง และให้ทา่นได้อิสระตามอธัยาศยับนเก็นติง้ ถ่ายรูป 
และชมวิวบนยอดเขา ท่ีมีอากาศเย็นสบายตลอดทัง้ปี  

10.30น. อ าลายอดเขาเก็นติง้ เดินทางสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( มือ้ท่ี 3) เป็ดย่าง 
บา่ย น าทา่นผา่นชมจดุก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แมน่ า้ 2 สายตดักนั ท่ีตัง้ของมสัยิดจาเม็ด มสัยิดท่ี

เก่าแก่ท่ีสดุในกรุงกวัลาลมัเปอร์,ผา่นชมตกึรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง..ซึง่เคย
เป็สถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ  
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น าทา่นถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka หรือเรียกว่า Merdeka Square สถานท่ีฉลองเอกราชของ
ประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เชน่ อาคารSultan.Abdul.Samad..ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของศาล
สงู..ชมอาคารท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึง่ในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ ดีชาวองักฤษใน
สมยัก่อน ชมลานน า้พ ุSt. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสาธงท่ี
สงูท่ีสดุในโลก น าชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบัพระราชวงัของ
มาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร K.L.TOWER 
(ซึง่สงูเป็นอนัดบั 4ของโลก) จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัตึกแฝดปิโตรนัสในมมุท่ีสวย
ท่ีสดุ..และให้ทา่นได้อิสระช้อปปิง้สินค้าชัน้น า ณ ห้างSURIE ภายในตกึแฝดปิโตนาส 
อิสระอาหารเย็นในฟู๊ ดคอตของห้างสรรพสินค้า  

............. หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าท่ีพกั ANCASA HOTEL,SKY EXPRESS, PEARL, 
QUALITY HOTEL OR SIMILAR ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ ท่ีพกัใจกลางเมืองกวัลาลมัเปอร์  

วันท่ีสาม        บาตูเคป – สินค้าพืน้เมือง – กรุงเทพฯ                                   
08.00น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ท่ี 4) 
09.00น. น าทกุทา่นสู ่BATU CAVE วดัศกัดิ์ของชาวฮินด ูซึง่เป็นวดัท่ีชาวมาเลเซียนบัถือ

เป็นอย่างมากวดัหนึง่ตัง้อยู่บนหน้าผา 
10.00น. จากนัน้น าทา่นแวะชมและเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง ชิมผลิตภณัฑ์บะกุ๊ดเต ๋ขนม

ท้องถ่ิน,ไวท์คอฟฟ่ี,ชาชกัหรือเรียกวา่เต๊ะตาเระ..ฯลฯ..จากนัน้น าท่านชมร้าน
นาฬิกาและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซือ้นาฬิกา และสร้อยเงินแควนตัม้ใน
ราคาพิเศษ น าทา่นสูร้่านช็อกแล๊ตบตูิค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือก
ซือ้ช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทัง้ไวท์ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาตติา่งท่ีมีไว้ให้ชิม
อยา่งจใุจในราคาโรงงาน 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  ( มือ้ท่ี 3) บัคกุดแต๋ 
บา่ย อิสระตามอธัยาศยั 
----------------------------------------------เลือกเดนิทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------- 
18.30น. น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบิน 

19.30น. สง่ทกุทา่น ณ สนามบิน ส าหรับสายการบิน MALAYSIAN AIRLINES มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
22.20น. เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบนิท่ี MH796 
23.30น. ถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ โดยสวสัดภิาพ 

----------------------------------------------เลือกเดนิทางโดย  AIRASIA-------------------------------------------------------------- 
17.30น. น าทกุทา่นเดนิทางสูส่นามบิน 
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18.30น. สง่ทกุทา่น ณ สนามบิน ส าหรับสายการบิน AIRASIA (ไมมี่บริการอาหาร) 
21.35น. เหิรฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบนิท่ี FD316 
22.40น. ถึงสนามบนิดอนเมือง โดยสวสัดภิาพ 
 

              

 

“กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอียด เพ่ือความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทาง” 
PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมเดนิทาง 

อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่   13,900  บาท (พกัห้องละ 2ทา่น/ห้องละ 3ทา่น-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  13,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 1ทา่น/ห้อง, หรือ 2ทา่น/ห้อง-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  12,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 2ทา่น/ห้อง-ไมมี่เตียง) 
เทศกาล/ชว่งพีค          +1,000     บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีราคาตั๋วขึน้ โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่น่ิง 
 
อัตรานีร้วม     

-          ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัชัน้ทศันาจร และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี  
-          คา่เข้าชมสถานท่ีระบใุนรายการ  
-          คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการ 
-     คา่อาหารตามระบใุนรายการ 5 มือ้ 
-          คา่รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
-          คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท /ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
-     คา่กระเป๋าสมัภาระโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม  
- คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ / มินิบาร์ คา่อาหาร / เคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือจากทวัร์จดัเลีย้ง ฯลฯ 
- ทิปไกด์ท้องถ่ิน และคนขบัรถ ซึง่เป็นการแสดงน า้ใจกบัผู้ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบตัิ 30RM/1ทา่น/3วนั 
- ทิปพนกังานยกกระเป๋า 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จถกูต้อง เพื่อออกใบก ากบัภาษี) 
-  

กรุ๊ปมีหัวหน้าทัวร์ต่อเม่ือมีผู้ร่วมเดนิทาง 15ท่านขึน้ไป 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดนิทาง 

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน  
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การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี ้            
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด   
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   15-29วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 8,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   8-14วนั   เก็บคา่ใช้จา่ย 60% ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   04-07วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 80%  ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   03วนัหรือ> เก็บคา่ใช้จา่ย 100%  ของราคาทวัร์ 

เพ่ือหลีกเล่ียงคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้หากท่านเปล่ียนใจไมต้่องการท่ีจะเดนิทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางภายใน3วนัทนัที
หลงัจากแจ้งมีความประสงค์ท่ีจะยกเลิกและต้องแจ้งช่ือท่านท่ีต้องการเดนิทางท่านใหมภ่ายใน72ชม.ก่อนเดินทางเทา่นัน้ 

มีคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียนช่ือ ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมของสายการบนิประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาล  

ท่ีต้องมีการการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศ
หรือตา่งประเทศ จะไมส่ามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไมมี่การคืนเงิน หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ทางบริษัทฯหรือ

ตวัแทน ได้ท าการจา่ยเงินการันตรีเพ่ือจองท่ีนัง่และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางในแตล่ะครัง้/หรือในแตล่ะกรุ๊ปมีไมถึ่ง 8 ทา่น  

8 ทา่นขึน้ไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้ -คนขบัเป็นไกด์ในตวั) 
**หากทา่นมีผู้ ร่วมเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ทนัที /ผู้ ร่วมเดินทาง 12 ทา่น ขึน้ไป(เป็น
รถบสัมีโลโคว์ไกด์)/15 ผู้ใหญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมีหวัหน้าทวัร์) ยกเว้นเทศกาลไมส่ามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตวัได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับขึน้ของราคาน า้มนั หรือการปรับขึน้ของภาษีสนามบิน 

 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน  
ความลา่ช้าของสายการบนิ,การจราจร,การปฏิวตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ และจากเหตดุงักล่าวรายการทอ่งเท่ียวจงึสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หาก
ไมส่ามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหา
สถานท่ีเท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยูก่บัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้
ทราบลว่งหน้าแตย่งัคงมุง่รักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพ่ือให้ทา่นเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ี
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 บริษัทฯไมอ่าจคืนเงินหากทา่นไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ หรือไมเ่ท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจา่ย  
 ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
 พนกังาน,มคัคเุทศก์ และตวัแทน ไมมี่สิทธ์ิให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้ นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผู้ มีอ านาจใน

บริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การช ารุดหรือสญูหายของทรัพย์สินสว่นตวั อาทิ เชน่ หนงัสือเดนิทาง,โทรศพัท์มือถือ 

กระเป๋าเดนิทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 
 


