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4 ทา่นออกเดนิทางไดท้กุวนั 

เดนิทาง : JAN-OCT 2020 ทกุวนั 

*** BLACK OUT *** 

ยกเวน้ ชว่งวนัที ่11-14 เมษายน 
เพิม่ทา่นละ่ 2,000 / คน 

 

รถ VAN 13 ทีน่ ัง่ คนขบัเป็นไกดพ์ดูภาษาองักฤษ 
ตอ้งการไกดท์อ้งถิน่พูดไทย เพิม่ 9,000 บาท/กรุป๊ 
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 สมัผสัเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคาเมรอ่นไฮแลนด ์ 

 สมัผสับรรยากาศเมอืงบนยอดเขา อสิระเลน่คาสโิน ที ่เก็นติง้ไฮแลนด ์

 ชมเมอืงกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 นอนเก็นติง้ 1 คนื // คาเมรอ่น 1 คนื 

 

วนัแรก   กวัลาลมัเปอร ์– คาเมรอ่นไฮแลนด ์    (-/-/-) 

 

........ น. รับลกูคา้ ที ่สนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ 

 น าท่านเดนิทางสู ่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์ หรอื สวติแลนดม์าเลเซยี สถานทีพ่ักผ่อน

ตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท่้านไดเ้พลดิเพลนิกบั

ธรรมชาตอินัสลับซับซอ้นซึง่มคีวามงดงาม อยูส่งูกว่าระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต บน

เขาแหง่นีแ้บง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring Let ชัน้ที่สองคอื 

Tanahrata ชัน้ทีส่ามคอื Bring Chang ทุกระดบัจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่

ธนาคารตา่งประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแหง่นี้ น าท่านไตร่ะดับภเูขาซึง่เป็น

เสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผ่านชมทวิทัศน์ไร่ชาทีป่ลกู

เรยีงรายตามไหลเ่ขา 

เย็น   น าทา่นรบัประทานอาหารมือ้เย็น STEAMBOAT สกุีส้ไตลม์าเลเซยี 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Heritage Hotel หรอืเทยีบเทา่  3.5* 

 

วนัทีส่อง  คาเมรอ่นไฮแลนด ์– เก็นติง้ไฮแลนด ์ (B/-/-)     

เชา้         รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

น าท่านเขา้ชม น า้ตกเลคอสิกนัดา ซึง่ไหลผ่่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สดุทา้ยทีไ่หล

ลงสู่สระน ้ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณใกลเ้คียงมีรา้นขายของที่ระลกึ ผักและ

ผลไมพ้ื้นเมืองใหไ้ดล้ิ้มลอง พรอ้มเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์จากใบชา โดยคาเม

รอนไฮแลนด  ์เป็นแหล่งผลติชาที่มีชื่อเสยีงของประเทศมาเลเซีย อาท ิชายี่หอ้ 

BOH หรอื Best of Highlands   

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา จากนัน้แวะชม ฟารม์

ผึง้ สัมผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หาผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้ปลอด

สารพษิในฟารม์ แลว้น าชม ตลาดเชา้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้สดๆ และสนิคา้

ทอ้งถิน่ อ าลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทางสูเ่ก็นติง้ 

 

บา่ย     จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์Genting Highland  

ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า SKY WAY  
(โปรดเตรยีมเงนิคา่ฝากกระเป๋า 5 RM / ใบ 

หา้มน ากระเป๋าใบใหญข่ึน้กระเชา้ เพราะฉะน ัน้ทา่นสมาชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋าใบเล็กขนาดไม่
เกนิ 22x14x9 นิว้ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน าของสว่นตงัทีจ่ะน าไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื) 

 
น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ขึน้สู่ยอดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาว
ที่สุดในเอเชยีจะไดสั้มผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิุทธิอ์ัน
หนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตวัไปดว้ย) 
เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา 

Gunung Ulu Kali ในบรเิวณเขตตดิตอ่ของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สูง

กว่าระดั บน ้ าทะเลถึง  6,000 ฟิต  ห รือ  1 ,800 เมต ร ห่ า งจากนคร
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กัวลาลัมเปอร์ 58 กโิลเมตร การก่อสรา้งด าเนินดว้ยความยากล าบาก โดยราชา

คาสโิน ลมิโกะหต์ง ไดเ้ริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้

จงึด าเนินการสรา้งรีสอร์ท โดยในปี 2514 ไดเ้ปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands 

Hotel ซึง่ปัจจุบันไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น Theme Park Hotel  

 

จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING เทยีบเทา่  3 * 

***โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัเดีย่วเพิม่ 1,500 บาทเฉพาะที ่Genting @ FIRST WORLD *** 

พกัทีเ่ก็นติง้ คนื ศกุร-์เสาร ์เพิม่ทา่นละ่ 500 บาท 
หากหอ้งพกัทีบ่น GENTING HIGHLAND เต็ม  

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน 

ใหท่้านไดถ่้ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคาสิโน

ระดับชาต ิทีไ่ดร้ับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย เชญิท่านสนุกสนาน

กับการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี  

รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส าหรับท่านที่ตอ้งการเขา้คาสโิน ท่าน

สภุาพบรุุษ และสภุาพสตรใีสช่ดุสภุาพ เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปี หา้มเขา้ในคาสโิน)  

***สวนสนุกกลางแจง้ขณะนีก้ าลงัท าการปรบัปรุงเพือ่เปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD *** 

 

 

 

วนัทีส่าม      อสิระรบั-สง่ ตามลูกคา้ตอ้งการ - สนามบนิ  (B/-/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

อสิระรบั-สง่ พาทอ่งเทีย่วตามลกูคา้ตอ้งการตลอดวนั 

(ไมร่วมคา่บตัรผา่นประตู) 
......... น.  ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

 
*************** 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

 
กรุ๊ปออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 4-10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  
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อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วนัเดนิทาง โรงแรม จ านวน ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

JAN-OCT 2020 
ทุกวนั 

Heritage Hotel / 

FIRST WORLD / 
AWANA HOTEL 

GENTING / 

หรอืเทยีบเทา่ 3* 

4-5 

Paxs 7,890 

2,500.- 

6-7 
Paxs 6,490 
8-9 

Paxs 5,790 
10 

Paxs 5,290 
 

*** BLACK OUT *** 

ยกเวน้ ชว่งวนัที ่11-14 เมษายน 
เพิม่ทา่นละ่ 2,000 / คน 

 

พกัทีเ่ก็นติง้ คนื ศกุร-์เสาร ์เพิม่ทา่นละ่ 500 บาท 
 

โปรดตรวจสอบกอ่นท าการจอง 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง** 

**** ขอสงวนสทิธิใ์นการเช็คหอ้งวา่งทุกคร ัง้กอ่นท าการจอง *** 

ช าระยอดเต็ม ภายใน 3วนั หลงัจากท าการจอง 

หากมกีารยกเลกิขอสงวนสทิธิค์นืคา่ใช่จา่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

อตัรานีร้วม   

❖ คา่รถแวน 13 ทีน่ั่ง คนขับเป็นไกดพ์ูดภาษาอังกฤษ บรกิารตลอดการเดนิทาง  
❖ คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ท่านตามรายการ  
❖ คา่ประกันอบุัตเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหว่างวันเดนิทางเท่านัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

❖ คา่ทปิคนขบัรถตามความพงึพอใจในการบรกิาร 
❖ คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรุงเทพฯ– กวัลาลมัเปอร ์- กรุงเทพฯ 
❖ คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 

❖ คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
❖ คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซักรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  

❖ ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3%   
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**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

❖ หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายุใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
❖ ตอ้งมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนื่องจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวนัที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เท่านัน้ จงึไม่สามารถยกเลกิ หรอื

เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้ับท่าน 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆ 
 

3. ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง

รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมายเหตุ 

❖ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสัิยจน
ไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดร้ับบาดเจ็บทีน่อกเหนือ
ความรบัผดิชอบของหัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสัิยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิ การ

จลาจล ตา่งๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิ

ในทุกกรณี  
❖ บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสับเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไม่ถงึ 10 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมือ้ไม่เทีย่วตาม

รายการ ไม่สามารถขอหกัคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจา่ย เมือ่ท่าน
ไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆ 

❖ บรษัิทฯไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวัิตแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ่้ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 

 
 


