


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	วัดถํ้าบาตู	-	คาเมรอน	ไฮแลนด	-	น้ําตกอิสกานดา	-	ไรชาคาเม
รอน

พักที่	Nova	Hotel
Cameron
Highlands	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบเทา

2 สวนสตอเบอรี่	-	ทุงดอกลาเวนเดอร	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	-	กระเชา
ลอยฟา	-	เฟิสทเวิลดพลาซา

พักที่	Awana	Hotel
ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	ตึกปิโตรนัส	-	สนาม
บินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA	-	หางพาวิเลียน	-
สนามบินสุวรรณภูมิ

26	พ.ค.	61	-	28	พ.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

30	มิ.ย.	61	-	2	ก.ค.	61 ฿8,991 ฿8,991 ฿8,991 ฿4,500

7	ก.ค.	61	-	9	ก.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

14	ก.ค.	61	-	16	ก.ค.	61 ฿8,991 ฿8,991 ฿8,991 ฿4,500

21	ก.ค.	61	-	23	ก.ค.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

27	ก.ค.	61	-	29	ก.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿4,500

28	ก.ค.	61	-	30	ก.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿4,500

4	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,500

11	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿11,991 ฿11,991 ฿11,991 ฿4,500

25	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿10,991 ฿10,991 ฿10,991 ฿4,500

1	ก.ย.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿8,991 ฿8,991 ฿8,991 ฿4,500

8	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

15	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿7,991 ฿7,991 ฿7,991 ฿4,500

22	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿9,991 ฿9,991 ฿9,991 ฿4,500

29	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿7,991 ฿7,991 ฿7,991 ฿4,500



ชวงเชา
04.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	M	เช็ค

อินกรุปของสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	(Malaysia	Airline)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวก

05.55	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองกัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที	่MH797
ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

09.05	น.	เดินทางถึง	สนามบินกัวลาลัมเปอร	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	(เวลา
ที่ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)

นําทานเดินทางตอไปยัง	ถํ้าบาตู	ใหทานไดทานแวะนมัสการและถายรูปภายนอก	พระขันธกุมาร	ทีว่ัดถํ้า
บาตู	ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ืธิข์องศาสนาฮินดู	ดานหนาปากทางขึน้บันไดไปยังถํ้า	ขางบนมีรูปป้ันของพระ
ขันธกุมารสูงประมาณ	43	เมตร

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	คาเมรอน	ไฮแลนด	ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ	พักผอนที่ขึน้ชื่อที่สุดแหงหน่ึง

ของประเทศมาเลเซีย	ดินแดนที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	4,500	ฟุต	ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติบนเขาอัน
สลับซับซอนตลอดสองขางทาง	เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบดวย	สิ่งกอสรางและประวัติตางๆ
มากมาย

ชมความงามของ	ไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา	พรอมกับทัศนียภาพอันสวยงาม	ใหทุกทานไดอิสระ
เลือกชิมชารสชาติตางๆและถายรูปธรรมชาติอันสวยงาม

นําทานแวะถายรูปคูกับ	น้ําตกอีสกันดา	ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอยางมาก	ตั้งอยู
ระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด	โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ	Lata	Iskandar	Waterfall	อยูในรัฐเปรั
ค	ประเทศมาเลเซีย	โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอดทั้งปี

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	Nova	Hotel	Cameron	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



เครื่องแอรบัส	A319	ที่น่ังแบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

วัดถํ้าบาตู	Batu	Cave	ชมวัดฮินดูขนาดใหญ	มีองคพระขนาดใหญตั้งปากทาง
ขึน้บันไดสูปากถํ้า

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

คาเมอรอน	ไฮแลนด	สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึน้ชื่อที่สุด	แหงหน่ึงของ
ประเทศมาเลเซีย	ตามเสนทางที่คดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพ	ที่สวยงาม
ของธรรมชาติสองขางทาง	(ระยะทาง	250	กม)

น้ําตกอีสกันดา	(Lata	Iskandar	Waterfall)	เป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบ
ธรรมชาติอยางมาก	ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด	โดยชื่อ
เต็มของน้ําตกอีสกันดาก็คือ	Lata	Iskandar	Waterfall	อยูในรัฐเปรัค	ประเทศ
มาเลเซีย

ชม	ความสวยงาม	ของไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา	ทัศนียภาพสวยงาม
มาก	ถายรูปกับคนที่รูใจ	พรอมอิสระใหทานไดเลือกชิมชารสชาติดี	หรือซื้อเป็น
ของฝากกับคนทางบาน

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Nova	Hotel	Cameron	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย	บนยอดเขาในยามเชา	นําทานชม	สวนสตรอเบอรี	่ที่มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	จากน้ันนําทานไปชม	สวนลาเวนเดอร	(Lavender	Cameron	Garden)	ใหทานได
อิสระถายรูปตามอัธยาศัย

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	ยอดเขาเก็นติ้ง	(City	of	Entertainment)	สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ	เดิน

ทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา

นําทาน	นัง่กระเชาลอยฟ าจากสถานที	SKY	WAY	สู	ยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่ไมเคยหลับใหล	มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ังกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของป าอยู
อยางมาก

จากน้ันนําทานชม	เฟิสรทเวิลดพลาซา	ใหทานไดเพลิดเพลินกับ	CITY	OF	ENTERTAINMENT	เพลิดเพลิน
กับการชอปป้ิงที่	FIRST	WORLD	PLAZA	และใหมลาสุดเพิ่งเปิดปี	2017	หางสรรพสินคา	SKY	AVENUE	เป็น
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและใหญโตบนยอดเขา	ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําของโลกมากมาย	ทาน
สามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย	รวมถึงรานอาหารไทย	อาหารจีน	อาหารญี่ป ุน	อาหาร
มาเลเซีย	

หรือจะเลือกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง	และสามารถสนุกกับ	SNOW	WORLD	โลกแหงหิมะ	ใหเด็กๆได
สนุกสนานเต็มที่กับ	บานผีสิง	อิสระตามอัธยาศัย	(ไมรวมคาเครื่องเลน)	หรือใหทานสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่ง
เปิดตลอด	24	ช.ม.	ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย	อาทิ	สล็อตแมชชีน	ไฮโล	แบล็คแจค	หรือทานจะเลือกซื้อชมโชว
ระดับโลกตามอัธยาศัย	(กรณีทานทีจ่ะเขาคาสิโน	**	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน
สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากวา	21	ปี	หามเขาคาสิโน**	)

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย

กรณีที่ไมไดหองที่เกนติ้ง	ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนที่พักเป็นที่กัวลาลัมเปอรแทน	**

ทีพ่ัก	Awana	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

สวนสตอเบอรรี่	ถือเป็นผลไมพื้นเมืองชนิดหน่ึงของจีน	ใหทานไดชมและภาย
ภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง



กรณีทานที่จะเขาคาสิโน	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน	สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ
และเด็กอายุตํ่ากวา	21	ปี	หามเขาคาสิโน

อิสระอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย

กรณีทีไ่มไดหองทีเ่กนติ้ง	ขอสงวนสิทธิเ์ปลีย่นทีพ่ักเป็นทีก่ัวลาลัมเปอรแทน

ทุงดอกลาเวนเดอร	(Lavenders)	บานสะพรั่งเหมือนพรมสีมวงในฤดูรอนที่
ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมากมาย	มาเที่ยวชมและถายรูปเป็นที่ระลึกอยางเต็มอิ่ม
สามารถชมความงามและสัมผัสกลิ่นหอมเย็นของดอกลาเวนเดอรในทุงสีมวง
ซึ่งโดยปกติทุงดอกลาเวนเดอรจะเริ่มบานในชวงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ของทุกปี	(ขึน้อยูกับสภาพอากาศ)

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานสนุกตื่นเตนโดยนํา
ทานน่ังกระเชาลอยฟาที่	รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จาก
สถานี	SKYWAY	ระยะ	ทาง	3.4	กม.	สู	ยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	บนยอดเขาสูงกวา	ระดับน้ําทะเล
6,000	ฟิต	ทองเที่ยวที่	"	เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะ,
โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,	สวนสนุก	Theme	Park	ทั้งในรมและ
กลางแจง	ฯลฯ	หรือเลือก	เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ
บัคคารา,	แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,	สล็อตแมชชีน	นับพันตู	ฯลฯ	บริการตลอด	24	ช.
ม.	ที่	เฟิสทเวิลด	พลาซา”	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลค
ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศมาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮ
แลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา
ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาด
ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ

กระเชาลอยฟาจากสถานที	SKY	WAY	สูยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ัง
กระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก

ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา”	ประเทศมาเลเซีย	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิ
เวอรแซลวอลคที่เฟิสทเวิลดพลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศ
มาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอม
ไปดวยรานคา	ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับ
รูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการเสมือนกับคุณไดไปเยือน
ณ	สถานที่น้ันจริง	ๆ	อิสระทองเที่ยวที่	"เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิส
โก,	คาราโอเกะ,	โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme
Park	ทั้งในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)	หรือเลือก
เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ	บัคคารา,แบล็คแจ็ค,
รูเล็ต,สล็อตแมชชีน	นับพันตูฯลฯ	บริการตลอด	24ช.ม.

	พักที่	Awana	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสูเมือง	ปุตราจายา	(Putrajaya	City)	เมืองแหงอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมืองเนรมิต
เป็นเมืองที่ใหความสําคัญ	กับสิ่งแวดลอม	พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม	และยังเป็นที่ตั้งของหนวยงาน
ราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี	ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแหงใหมของมาเลเซีย

นําทานชม	จัตุรัสปุตรา	นําทานชม	มัสยิดปุตรา	มัสยิดสีชมพู	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ
ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานถายรูปกับ	ตึกแฝดปิโตรนัส	ซึ่งเป็นสัญลักษณของตึกระฟาในกัวลาลัมเปอร	และยังเป็นอาคารแฝด

ที่สูงที่สุดในโลก	ที่สูงถึง	452	เมตร	หลังจากน้ันใหทานอิสระช็อปป้ิงที่หาง	Pavilion

15.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	KLIA

ชวงคํ่า
18.05	น.	นําทานเดินทางกลับสู	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที่

MH780	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง

19.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภ์าพ	พรอมความประทับใจ

	บริการอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ชม	เมือง	ใหม	ปุตราจายา	เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย	ที่เป็นศูนยกลาง
ของ	รัฐบาล	ปุตราจายา	ได	ชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่	สวยงาม	มีรูปแบบการวาง
ผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือสวนพฤษชาติ	ทะเลสาบปุตราจายา	และ
อาคารรูปทรง	แปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่	ทํา	การรัฐ	สะพาน	แขวน	ทะเลสาบ	ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม	เป็น
สถาปัตยกรรมมัสยิดสีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา	จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด
มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ	25	ชั้น	เป็นจุดเดนที่สําคัญของเมือง	นอกจาก
น้ันก็	มีทะเลสาบที่สรางขึน้โดยการขุด	จึงทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศนที่
สวยงาม	และ	มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง	5	สะพาน

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



เครื่องแอรบัส	A319	ที่น่ังแบบ	3-3

เสริฟ อาหารรอน	ทัง้ขาไป-ขากลับ

น้ําหนักสัมภาระ	ขาไป	-	ขากลับ	30	กก.

เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย
ออกแบบโดย	เซซาร	เปลลี	ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง	ที่
แวดลอมดวยสวนสาธารณะ	และสวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร	อาคารเปโต
รนาส	มี	2	อาคารหอคอย	ซึ่งนับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก	อาคารเปโต
รนาสเป็นอาคารสํานักงาน	ประกอบดวยสํานักงานของบริษทัพลังงานและ
น้ํามันที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นหุนหลักไดแก	บริษทัเปโตรนาส	(ปิโตรเลียมนา
ชันแนลเบอรฮาด)	คือ	บริษทั	ปิโตรเลียมแหงชาติ	จํากัด	ของมาเลเชีย	ลักษณะ
เดนเมื่อเปรียบเทียบกับตึกระฟา	อื่นๆของโลก	คือการที่เป็นอาคารหอคอย	2
อาคาร	เชื่อมโดยสะพานลอยฟา	(skybridge)	อาคารแฝดใชบริษทัรับเหมา
กอสรางจาก	2	ประเทศ	คือญี่ป ุน	และเกาหลี	โดยมีนัยยะเป็นการแขงขันกัน
เป็นผูนําทางดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา	สะพานลอยฟาน้ีเคย
ใชเป็นที่ถายทําภาพยนตรฮอลีวูดมาแลว	ปัจจุบันเปิดใหจองลงทะเบียนขึน้ไป
ชมวิวที่จุดน้ี	(จํานวนจํากัด)	โดยไมเสียคาใชจาย

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

Pavilion	Kuala	Lumpur	(พาวิลเลี่ยน	กัวลาลัมเปอร)ชอปป้ิงมอลลอันดับหน่ึง
ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอรที่รวบรวมแฟชั่นชั้นเลิศ	ศูนยอาหารเลื่องชื่อและ
เทศกาลอีเวนทที่จัดอยางยิ่งใหญทุกเดือนไวในที่น่ีที่เดียว	ภายในตกแตงสไตล
นิวยอรกอยางโออา	ใครชอบความหรูหราไฮโซไมควรพลาด	แฟชั่นระดับชั้นนํา
ทุกแบรนด	ทุกแนวรอใหคุณมาโฉบไปครอบครอง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตให	เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง

2.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม
สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,	จลาจล,	การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน

3.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม
และ	รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลงได	ทัง้น้ีขึ้นอยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัย
ตาง	ๆ	ทีไ่มสามารถ	คาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของ
ผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ)

4.	บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

5.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน10	ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท
ราบ	ลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง

6.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว

7.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ
ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	10,000	บาท	(ที่น่ังจะยืนยัน
เมื่อไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)

2.	การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวร
ใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	**	ในกรณีทีท่านจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2
เตียง+1	ทีน่อนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ	TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการ
จัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	
คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ

2.	กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม
สายการบินกําหนด

3.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ



4.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ

5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%

6.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิน่	ตอทานละ	600	บาทตอทริป	ตอทาน

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

-	เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอย	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง
พาสปอรตตางชาติ	โปรดติดตอเรา

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

1.	ราคาทัวรสําหรับลูกคาทีถ่ือพาสปอรตไทยเทานัน้	/	ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และ
มัคคุเทศก	ทานละ	600	บาท	/	ทริป	/	ตอทาน	ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ

2.	บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด

3.	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

4.	หากทานทีต่องออกตัว๋ภายใน	(เครื่องบิน,	รถทัวร,	รถไฟ)	กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการ
ออกตัว๋เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล	หรือ	เวลาบิน	โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง

ขอมูลเพิม่เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ



สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทัง้หมด	

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15	วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะเดินทางไมครบ
ตามจํานวนที่บริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึน้ไป)	เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผูเดินทางอื่นที่เดิน
ทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ	และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามา
แลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,	คาวีซา	และคาใช
จายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมือง
นอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวาดวยสา
เหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุผลใดๆ
ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทั้งหมด


