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(8ท่าน-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   กรุณาเช็คราคา 

 

วันแรก  กรุงเทพ - กรุงกัวลาลัมเปอร์  

05.00/06.00น. พร้อมคณะท่ีทา่อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ AIRASIA  
07.05/08.35น. น าทา่นเหิรฟ้าสู่กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบนิท่ี FD311 / AK891 
10.15/11.45น. เดนิทางถึงทา่อากาศยานกวัลาลมัเปอร์ น าทา่นผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากรเรียบร้อยแล้ว 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 1) 
บา่ย  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแหง่อนาคตของ 

มาเลเซียซึง่เป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยัชมมสัยิดสีชมพท่ีูงดงามซึง่ตัง้อยู่
ในทะเลสาบสว่นหนึง่และบนพืน้ดนิสว่นหนึง่ถ่ายรูปกบัลานปตุตราชม
ท าเนียบรัฐบาลท่ีงดงามซึง่เป็นเอกลกัษณ์ชมวงัสลุตา่นรัฐเซลงังอร์กบั
บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค  

16.00น. หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าท่ีพกั ANCASA HOTEL,SKY EXPRESS, PEARL, QUALITY HOTEL OR 
SIMILAR ระดบั 3 ดาว หรือเทียบเทา่ ท่ีพกัใจกลางเมืองกวัลาลมัเปอร์ เชิญทา่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ
เดนิชมเมือง และห้างสรรพสินค้าตามสะดวก (อิสระอาหารค ่า) 
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วันท่ีสอง กรุงกัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอนไฮแลนด์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ท่ี 2) 

จากนัน้น าทกุทา่นมุง่หน้าสู่คาเมรอนไฮแลนด์สถานท่ีพกัตากอากาศบนเขาสงูของนกัธุรกิจ
ชาวองักฤษอนัโดง่ดงัในอดีตปัจจบุนัท าเป็นสถานท่ีพกัตากอากาศส าหรับ
นกัทอ่งเท่ียวทัว่ไปได้ช่ืนชมธรรมชาติอนัสวยงามซึง่ล้อมรอบด้วยทิวเขา
สถานท่ีพกังดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยโุรปชมไร่ชาท่ีลดเลีย้วตาไหลเ่ขา
เป็นภาพท่ีสวยงามท่ีท่านจะประทบัใจไมรู้่ลืม   

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 3) 
น าทา่นชมชมไร่พืชผกัอนัเขียวขจีและไร่สตอเบอร์ร่ีจ านวนมากมายบนภเูขาสงูสมัผสัอากาศหนาวเย็น
ตลอดทัง้ปีเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของทิวเขาและป่าดงดบิ จากนัน้น าทา่นสู่แคคตัสวัลเลย์ สมัผสัความ
สวยงามของ สวนดอกไม้เมืองหนาว ท่ีมากไปด้วยความงามของ ดอกไม้เมืองหนาวพนัธ์ตา่งๆ อาทิ ดอก
ล าโพง  แยมมิร่า กหุลาบ โคมญ่ีปุ่ น ฯลฯ สนกุกบัการถ่ายรูป ชมไร่แอ๊ปเปิล้  ไร่มะเขือเทศ สีสนัสดใส  ต่ืน
ตากบัพืชพนัธ์กระบองเพชรท่ีมีรูปร่างแปลกตายิ่งนกัจากนัน้ 
แวะเท่ียวไร่ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดคูล้ายผืนผ้าสกัหลาดขนาดยกัษ์ เป็นชาท่ีมีรสชาต ิอร่อยท่ีสดุของ 
มาเลเซีย เชิญทา่นเลือกชิม หรือซือ้ชาจากไร่ฝากคนทางบ้าน  แวะชมฟาร์มผึง้ ซึง่ชาวคาเมรอนนิยมเลีย้ง
กนัเป็นจ านวนมาก เชิญทา่นชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์ม หรือเลือกซือ้น า้ผึง้กลบับ้าน ซึง่
เป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายอ าลาเทือกเขาคาเมรอนไฮแลนด์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 4) Steam Boat สกีุห้ม้อไฟ 
เข้าที่พัก HERITAGE HOTELหรือระดับเดียวกัน  

วันท่ีสาม คาเมรอน – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ท่ี 5) 
  หลงัอาหารอ าลายอดเขาคาเมรอน มุง่ตรงสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์ 
 ระหวา่งทางน าท่านช้อปปิง้ผลไม้ดอกไม้เมืองหนาวและของฝากท้องถ่ิน  
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( มือ้ท่ี 6) 

บา่ย น าทา่นผา่นชมจดุก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แมน่ า้2สายตดักนั ท่ีตัง้ของมสัยิดจา
เม็ด มสัยิดท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในกรุงกวัลาลมัเปอร์,ผา่นชมตกึรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสา
และอาคารใกล้เคียง..ซึง่เคยเป็สถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของ
องักฤษ น าทา่นถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka หรือเรียกว่า Merdeka Square 
สถานท่ีฉลองเอกราชของประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เชน่ อาคาร
Sultan.Abdul.Samad..ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของศาลสงู..ชมอาคารท่ีสวยท่ีสดุแหง่หนึ่ง
ในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ ดีชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานน า้พ ุ St. Mary 
Church โบสถ์เซ็นต์แมร่ี อายกุวา่ 200 ปี และเสาธงท่ีสงูท่ีสดุในโลก น าชมพระราชวงั “อีสตาน่า ไนการ่า” 
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ถ่ายรูปกบัพระราชวงัของมาเลเซียและทหารม้ารักษาพระองค์..ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร 
K.L.TOWER (ซึง่สงูเป็นอนัดบั 4ของโลก) จากนัน้น าทา่นแวะชมและเลือกซือ้สินค้าพืน้เมือง  
ชิมผลิตภณัฑ์บะกุ๊ดเต,๋ขนมท้องถ่ิน,ไวท์คอฟฟ่ี,ชาชกัหรือเรียกวา่เต๊ะตาเระ..ฯลฯ..จากนัน้น าท่านชมร้าน
นาฬิกาและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซือ้นาฬิกา และสร้อยเงินแควนตัม้ในราคาพิเศษ จากน าทา่นสู่
ร้านช็อกแล๊ตบตูิค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซือ้ช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทัง้ไวท์ช็อกแล๊ต, 
ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาตติา่งท่ีมีไว้ให้ชิมอย่างจใุจในราคาโรงงาน 

.............. จากนัน้น าทา่นถ่ายรูปคูก่บัตึกแฝดปิโตรนัสในมมุท่ีสวยท่ีสดุ..จากนัน้ให้ทา่นได้ 
ช้อปปิง้สินค้าชัน้น า ณ ห้างSURIE ภายในตกึแฝดปิโตนาส อิสระอาหารค ่าบริเวณห้างภายในตกึแฝด 

.............. สมควรแก่เวลาจากนัน้น าท่านสูส่นามบนิกวัลาลมัเปอร์   เตรียมเดินทางกลบักรุงเทพ ฯ 
19.25/21.35น.  น าท่านเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ ด้วยเท่ียวบนิท่ี AK888 / FD316 
20.30/22.40น. เดนิทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

(8ท่าน-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   กรุณาเช็คราคา 

“กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองให้ละเอียด เพ่ือความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทาง” 
PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมเดนิทาง 

 
อัตราค่าบริการ-ส าหรับเดินทาง 
ผู้ใหญ่   14,900  บาท (พกัห้องละ 2ทา่น/ห้องละ 3ทา่น-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  14,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 1ทา่น/ห้อง, หรือ 2ทา่น/ห้อง-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  13,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 2ทา่น/ห้อง-ไมมี่เตียง) 
เทศกาล +1,000 บาท 
ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีราคาตั๋วขึน้ โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่น่ิง 
อัตรานีร้วม 

-          ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัชัน้ทศันาจร และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี  
-          คา่เข้าชมสถานท่ีระบใุนรายการ  
-          คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการ 
-          คา่อาหารตามระบใุนรายการ 6 มือ้ 
-          คา่รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเท่ียว ตามรายการท่ีระบ ุ
-          คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท / 400,000 ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
-          คา่กระเป๋าสมัภาระโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 
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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) 

 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดนิทาง 

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน  
 

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 าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ จะไมส่ามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไมมี่การคืนเงิน หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ทางบริษัทฯหรือตวัแทน ได้

ท าการจา่ยเงินการันตรีเพ่ือจองท่ีนัง่และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 

หมายเหตุ 
 บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดนิทางหากผู้ ร่วมเดนิทางในแตล่ะครัง้/หรือในแตล่ะกรุ๊ปมีไมถ่ึง 8 ทา่น  

8 ทา่นขึน้ไป สามารถออกเดินทางได้(เป็นรถตู้ -คนขบัเป็นไกด์ในตวั) 
**หากทา่นมีผู้ ร่วมเดนิทาง 8 ทา่นขึน้ไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ทนัที /ผู้ ร่วมเดินทาง 12 ทา่น ขึน้ไป(เป็นรถ
บสัมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมีหวัหน้าทวัร์) ยกเว้นเทศกาลไมส่ามารถจองเป็นกรุ๊ปสว่นตวัได้ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับขึน้ของราคาน า้มนั หรือการปรับขึน้ของภาษีสนามบิน 

 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน  
ความลา่ช้าของสายการบนิ,การจราจร,การปฏิวตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ และจากเหตดุงักล่าวรายการทอ่งเท่ียวจงึสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ี
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เท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กบัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าแตย่งัคงมุง่รักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพ่ือให้ทา่นเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 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 
 
 


