11/2152

KUALA CARMERON 3days2nights

(8ท่ 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 กรุณาเช็คราคา
วันแรก
05.00/06.00น.
07.05/08.35น.
10.15/11.45น.
เที่ยง
บ่าย

หน้า1

16.00น.

กรุงเทพ - กรุงกัวลาลัมเปอร์
พร้ อมคณะที่ทา่ อากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน AIRASIA
นาท่านเหิรฟ้าสู่กวั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ FD311 / AK891
เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเรี ยบร้ อยแล้ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 1)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของ
มาเลเซียซึง่ เป็ นเมืองที่สวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูที่งดงามซึง่ ตังอยู
้ ่
ในทะเลสาบส่วนหนึง่ และบนพื ้นดินส่วนหนึง่ ถ่ายรูปกับลานปุตตราชม
ทาเนียบรัฐบาลที่งดงามซึง่ เป็ นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ กบั
บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางเข้ าที่พกั ANCASA HOTEL,SKY EXPRESS, PEARL, QUALITY HOTEL OR
SIMILAR ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า ที่พกั ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์ เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ
เดินชมเมือง และห้ างสรรพสินค้ าตามสะดวก (อิสระอาหารค่า)
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กรุงกัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอนไฮแลนด์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม ( มื ้อที่ 2)
จากนันน
้ าทุกท่านมุง่ หน้ าสู่คาเมรอนไฮแลนด์สถานที่พกั ตากอากาศบนเขาสูงของนักธุรกิจ
ชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีตปั จจุบนั ทาเป็ นสถานที่พกั ตากอากาศสาหรับ
นักท่องเที่ยวทัว่ ไปได้ ชื่นชมธรรมชาติอนั สวยงามซึง่ ล้ อมรอบด้ วยทิวเขา
สถานที่พกั งดงามตามแบบสถาปั ตยกรรมยุโรปชมไร่ชาที่ลดเลี ้ยวตาไหล่เขา
เป็ นภาพที่สวยงามที่ท่านจะประทับใจไม่ร้ ูลืม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 3)
นาท่านชมชมไร่พืชผักอันเขียวขจีและไร่ สตอเบอร์ ร่ ี จานวนมากมายบนภูเขาสูงสัมผัสอากาศหนาวเย็น
ตลอดทังปี
้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพของทิวเขาและป่ าดงดิบ จากนันน
้ าท่านสู่แคคตัสวัลเลย์ สัมผัสความ
สวยงามของ สวนดอกไม้ เมืองหนาว ที่มากไปด้ วยความงามของ ดอกไม้ เมืองหนาวพันธ์ตา่ งๆ อาทิ ดอก
ลาโพง แยมมิร่า กุหลาบ โคมญี่ปนุ่ ฯลฯ สนุกกับการถ่ายรูป ชมไร่แอ๊ ปเปิ ล้ ไร่มะเขือเทศ สีสนั สดใส ตื่น
ตากับพืชพันธ์กระบองเพชรที่มีรูปร่างแปลกตายิ่งนักจากนัน้
แวะเที่ยวไร่ ชาบารัต ขนาดใหญ่ มองดูคล้ ายผืนผ้ าสักหลาดขนาดยักษ์ เป็ นชาที่มีรสชาติ อร่อยที่สดุ ของ
มาเลเซีย เชิญท่านเลือกชิม หรื อซื ้อชาจากไร่ฝากคนทางบ้ าน แวะชมฟาร์ มผึง้ ซึง่ ชาวคาเมรอนนิยมเลี ้ยง
กันเป็ นจานวนมาก เชิญท่านชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศภายในฟาร์ ม หรื อเลือกซื ้อน ้าผึ ้งกลับบ้ าน ซึง่
เป็ นอาหารที่มีประโยชน์ตอ่ ร่างกายอาลาเทือกเขาคาเมรอนไฮแลนด์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 4) Steam Boat สุกี ้หม้ อไฟ
เข้ าที่พัก HERITAGE HOTELหรือระดับเดียวกัน
คาเมรอน – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของทางโรงแรม ( มื ้อที่ 5)
หลังอาหารอาลายอดเขาคาเมรอน มุง่ ตรงสูก่ รุ งกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างทางนาท่านช้ อปปิ ง้ ผลไม้ ดอกไม้ เมืองหนาวและของฝากท้ องถิ่น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื ้อที่ 6)
นาท่านผ่านชมจุดกาเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น ้า2สายตัดกัน ที่ตงของมั
ั้
สยิดจา
เม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สดุ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ,ผ่านชมตึกรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสา
และอาคารใกล้ เคียง..ซึง่ เคยเป็ สถานที่ราชการมีสถาปั ตยกรรมแบบ Victoria ของ
อังกฤษ นาท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka หรือเรียกว่ า Merdeka Square
สถานที่ฉลองเอกราชของประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เช่น อาคาร
Sultan.Abdul.Samad..ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลสูง..ชมอาคารที่สวยที่สดุ แห่งหนึ่ง
ในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน ้าพุ St. Mary
Church โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี และเสาธงที่สงู ที่สดุ ในโลก นาชมพระราชวัง “อีสตาน่ า ไนการ่ า”
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ถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซียและทหารม้ ารักษาพระองค์..ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสื่อสาร
K.L.TOWER (ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 4ของโลก) จากนันน
้ าท่านแวะชมและเลือกซื ้อสินค้ าพื ้นเมือง
ชิมผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋,ขนมท้ องถิ่น,ไวท์คอฟฟี่ ,ชาชักหรื อเรี ยกว่าเต๊ ะตาเระ..ฯลฯ..จากนันน
้ าท่านชมร้ าน
นาฬิกาและเครื่ องใช้ ไฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซื ้อนาฬิกา และสร้ อยเงินแควนตัมในราคาพิ
้
เศษ จากนาท่านสู่
ร้ านช็อกแล๊ ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซื ้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทังไวท์
้ ช็อกแล๊ ต,
ดาร์ กช็อคโกแล๊ ต และช็อกแล๊ ตรสชาติตา่ งที่มีไว้ ให้ ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงาน
..............
จากนันน
้ าท่านถ่ายรูปคูก่ บั ตึกแฝดปิ โตรนัสในมุมที่สวยที่สดุ ..จากนันให้
้ ทา่ นได้
ช้ อปปิ ง้ สินค้ าชันน
้ า ณ ห้ างSURIE ภายในตึกแฝดปิ โตนาส อิสระอาหารค่าบริเวณห้ างภายในตึกแฝด
..............
สมควรแก่เวลาจากนันน
้ าท่านสูส่ นามบินกัวลาลัมเปอร์ เตรี ยมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ
19.25/21.35น. นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ ด้ วยเที่ยวบินที่ AK888 / FD316
20.30/22.40น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ-สาหรับเดินทาง
ผู้ใหญ่
14,900
บาท (พักห้ องละ 2ท่าน/ห้ องละ 3ท่าน-เสริมเตียง)
เด็กต่ากว่า12ปี
14,900
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน/ห้ อง, หรื อ 2ท่าน/ห้ อง-เสริมเตียง)
เด็กต่ากว่า12ปี
13,900
บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน/ห้ อง-ไม่มีเตียง)
เทศกาล +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 6 มื ้อ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท / 400,000 ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ค่ากระเป๋ าสัมภาระโหลดเข้ าใต้ ท้องเครื่ องท่านละ 20 กิโลกรัม

หน้า3

(8ท่ 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 กรุณาเช็คราคา
“กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองให้ ละเอียด เพื่อความเข้ าใจและประโยชน์ สูงสุดของผู้เดินทาง”
PASSPORT ต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันที่เริ่มเดินทาง
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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)
เงื่อนไขการจอง

มัดจาท่ านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดินทาง
ส่ วนที่เหลือชาระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย15 วัน

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 อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ จะไม่สามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไม่มีการคืนเงิน หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้เนื่องจาก ทางบริ ษัทฯหรื อตัวแทน ได้
ทาการจ่ายเงินการันตรี เพื่อจองที่นงั่ และห้ องพักไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว **
หมายเหตุ
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เลื่อนการเดินทางหากผู้ร่วมเดินทางในแต่ละครัง้ /หรื อในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 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 นรถ
บัสมีโลโคว์ไกด์)/15ผู้ใหญ่ 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
 บริ ษัทฯ เป็ นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร และอื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปั ญหา นัดหยุดงาน
ความล่าช้ าของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวตั ,ิ ภัยธรรมชาติ,การสูญหาย หรื อเหตุสดุ วิสยั ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ และจากเหตุดงั กล่าวรายการท่องเที่ยวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ จะไม่มีการคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น แต่ทงนี
ั ้ ้ทางบริษัทฯจะจัดหาสถานที่
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เที่ยวอื่นที่ใกล้ เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึ ้นอยู่กบั เวลา โดยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ าแต่ยงั คงมุง่ รักษามาตรฐานการบริ การที่ดีเพื่อให้ ทา่ นเกิดประโยชน์มากที่สดุ ในสถานการณ์นนๆ
ั้
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทาง เข้ า-ออกประเทศด้ วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้ 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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