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เครื่องบิน ไป – กลับ กัวลาลัมเปอร - เก็นติ้งไฮแลนด  3 วัน 2 คืน  
กัวลาลมัเปอร เมืองศิวิไลซที่กลมกลืนระหวางเกาและใหม แทรกซึมดวยธรรมชาติ ดวยสวนใหญใจกลางเมือง 

ปุตราจายา เมืองแหงความมีชีวติชีวา และทันสมัย เมอืง IT แหงใหมของโลก 
เก็นติ้งไฮแลนด แสง สี เสียง นครที่ปกคลุมดวยเมฆหมอก ตื่นเตนเราใจกับกิจกรรมที่สนุกทัง้ครอบครัว 

                                      กาํหนดการเดินทาง  
วันแรก เคร่ืองบิน หาดใหญ – กัวลาลัมเปอร- เมืองใหม ปุตรา จายา                                                                 (- / - / เย็น) 
10.00 น.  คณะเดินทางสู สนามบินนานาชาติหาดใหญ  
10.30 น. พรอมกัน ณ เคานเตอร เช็คอินสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ AK 1971 เวลา 12.55-15.05 น. 
12.55 น. คณะเหินฟา  สู กรุงกัวลาลัมเปอร  
15.05 น.         ถึง สนามบิน LCCT กรุงกัวลาลัมเปอร  เจาหนาที่ใหการตอนรับ 
...         นําคณะสู เมืองใหม ปุตรา จายา ศูนยรวมของกระทรวงตางๆของประเทศมาเลเซียเมือง    
                        แหงความทันสมัยที่นําสถาปตยกรรมยุโรปและเอเชียมาผสมผสานกันอยางลงตัว  

        ชมทําเนียบรัฐบาลแหงใหม หรือที่เรียกกันวา ทําเนียบเขียว ถายภาพคูสะพานปุตรา และมัสยิดปุตรา มัสยิดลอยน้ําสีชมพูที่ 
        สวยงาม 

ค่ํา         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (1) 
... เขาสูที่พักโรงแรม Cititell Express Hotel หรือเทียบเทา  
วันที่สอง เก็นติ้ง ไฮแลนด Genting Highland s                    (เชา / เท่ียง / เย็น)                                         
07.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (2)  
... เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร  garden city of lights เมืองหลวงของประเทศ “นครที่หอมลอมดวยสวนไมดอก” ประดับ  

ประดาไปดวยตนไมและพุมดอกไมที่สวยงามตระการตา จัตุรัสเมอรเดกา Dataran Merdeka  ศูนยกลางของกรุงฯ             
ชม เสาธง สูงที่สุดในโลก  100 เมตร ความงดงามของสถาปตยกรรม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด Sultan Abul 
Samad Building  ชม พระราชวังแหงชาติ Istana Negara ทหารมาและทหารราบประจําพระองค   ผานชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน สถานีรถไฟเกาแก KL Tower  
สูง 421 เมตร   Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปโตรนัส สูง 452 เมตร  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) จากนั้นเดินทางตอ ... สูยอดเขาเก็นติ้ง ไอแลนด 
บาย         เก็นติ้ง ไฮแลนด สนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟา Sky way ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัยและมี       
                        ความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย สัมผัสปุย 
                        เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดไปดวย)  
... อิสระกับกิจกรรมตางๆบนเก็นติ้งไฮแลนด อาทิเชน สวนสนุกทิมปารค มีเครื่องเลนมากมายมากกวา 40 ชนิด จัดวาใหญ

ที่สุดของประเทศมาเลเซีย สวนสนุกIN – DOOR (สวนสนุกในรม) , OUT – DOOR  (สวนสนุก - กลางแจง) เชน 
เทอรโบ ดรอป – ลองวาดภาพวาตกลงจากที่สูงกวา 185 ฟุต สูพ้ืนดินในเวลานอยกวา 5 วินาที , แกรนดฟรี โกคารต – การ
ประลองความเร็วโกคารตพิเศษซึ่งการวิ่งเร็วเปนหลักสําคัญ  ...จากนั้นเขาชม บอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจาก
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รัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย (อิสระ)  สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต 
ไฮโล เปนตน (ทานสุภาพบุรุษ    สวมเสื้อมีปก สวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิยม เด็กอายุตํ่ากวา 
21 ป หามเขา)    

...         บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟต ณ หองอาหารของโรงแรม (4)  
หรือ  เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เ ดินเลนเที่ยวชมนครแหงความบันเทิงตางๆ เชน  สัมผัสความเย็นของ

หิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not  (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกวา 500 ชนิดที่หาชมได
ยากจากโลกใบนี้ ชอปปงสินคาแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ําราคาตลอดป  (สวนสนุกไมไดรวมในรายการ) เขาสูที่
พักโรงแรม First World Deluxe  Hotel 

วันที่สาม เก็นติ้งไฮแลนด – สง สนามบินกัวลาลัมเปอร - สนามบินหาดใหญ                                                               (เชา / - / -) 
07.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (5)  
09.00 น. คณะออกเดินทางสู สนามบิน LCCT เพื่อเดินทางกลับ 
10.00 น. คณะเดินทางถึง สนามบิน LCCT  เช็คอิน ณ เคานเตอรสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ AK 1970 เวลา 12.10 – 12.25 น. 
12.25 น. เดินทางถึง สนามบิน นานาชาติหาดใหญ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี   
  ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม อยูที่เหตุผลปญหาที่ไมคาดคิดและเวลา ) 
   “ ทุกแหงใชเวลาทองถิ่น เวลามาเลเซียเร็วกวาเวลาไทย 1 ช่ัวโมง ” 
หมายเหตุ เก็นติ้งไมมีบริการเตียงเสริมทุกตึก 
อัตราคาบริการ  
 

จํานวนผูเดินทาง พักคู / ทานละ พักเดี่ยว / ทานละ คนที่สาม มีเตียงเสริม 
10  ทาน 4,700  บาท 7,000  บาท 4,230  บาท 

8 – 9 ทาน 5,400  บาท 7,700  บาท 4,860  บาท 
6 – 7 ทาน 6,500  บาท 8,800  บาท 5,850  บาท 
4 – 5 ทาน 8,700 บาท 11,000  บาท 7,830  บาท 

 

- เด็ก อายุต่ํากวา 2 ป    ฟรี ไมคิดคาบรกิาร 
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป     พักกับผูใหญ ไมมีเตียงเสริม  คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใหญ 
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป     พักกับผูใหญ มีเตียงเสริม  คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใหญ 

หมายเหตุ  :  โรงแรม บน เก็นติ้งไฮแลนด ไมมีบริการเตียงเสริม 
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หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียในแตละชวงหองคอนขางเต็ม ที่พักสวนใหญจะถูกจองและมัดจําไวลวงหนา ดังนั้นถา
โรงแรมตามที่ระบุในรายการหองพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับราคาทัวรใหมตาม
ความเหมาะสม 
หมายเหตุ 

- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได 
- บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุม

ของทางบริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา 
หรือ จากอุบัติเหตุตางๆ 

- หากทานถอนตัวกอนการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระ
ไวแลว ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น 

- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้ทางบริษัทฯตองติดตอหองพักกับทางตางประเทศและตองทําการชําระคาหองทั้งหมดกอนการเดินทาง
ของคณะจะเกิดขึ้นใหกับทางโรงแรมและทางบริษัทฯรถและไกด ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานยกเลิกการ
เดินทาง หรือลดจํานวนผูเดินทาง หลังการทางบริษัทไดทําการยืนยันการใชหองพักไปแลว  

- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระคาอาหารแบบเหมาจาย ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานลดจํานวนผู
เดินทาง หรือไมทานอาหารที่ทางบริษัทฯไดจัดไวแลว  

- บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรืออันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง 

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

  แพ็กเกจนี้รวม  : 
 รถตูปรับอากาศ พรอม Driver Guide คอย

ใหบริการ 
 โรงแรมที่ 2 คืน ( พกัหองละ 2 ทาน ) 
 อาหารเชา 2 มื้อ ,เที่ยง 1 มื้อ,เย็น 2 มือ้ 

 รวมคาสกายเวย (SKYWAY ) ข้ึน – ลง  
 ซิตี้ทัวรในกรุงกัวลาลัมเปอรคร่ึงวัน 

 คาประกันภัยการเดินทาง ในวงเงิน 1 ลานบาท 
คารักษาพยาบาล 500,000 บาท  
( ตามเงื่อนไขกรมธรรม ) 
หมายเหตุ 
- “ ที่ขีดเสนใตคือผานชมและหรืออาจมีคาเขาชม ” 
- Sky Way  กระเชาขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด อาจจะ
ปดทํางาน เพื่อทําการบํารุงรักษา โดยไมมีการแจงให
ทราบลวงหนาจะเปลี่ยนไปขึ้นกระเชาตัวใหญ หรือใชรถ
บัสขึ้นยอดเขาแทน 
- ทุกโรงแรมที่เก็นติ้งไฮแลนด ไมมีบริการเตียงเสริม 

อัตรานี้ไมรวม  : 
-  คาทําหนังสือเดินทาง   
-  คาภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช ) 
-  ภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหักคืนณที่จายและ 
   ภาษีอื่นๆ  
-  คาเครื่องเลนตางๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด  
- ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ  
    นอกเหนือรายการ 
- ยังไมรวมคาตั่วเครื่องบิน ไป – กลับ 
 - ไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และ 
มัคคุเทศก วันละ 50 บาท ตอวัน ตอ
ทาน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ) 
- ราคาขางตนยกเวนวันเทศกาลตางๆ 
ท้ังไทยและ ประเทศมาเลเซีย 
 

เง่ือนไข  : 
-  หนังสือเดินทาง ตองมีอายุการใชงานคงเหลืออยาง
นอย 6 เดือน ณวันเดินทาง /เจาของกรุณาตรวจสอบและ
เปนผูรับผิดชอบเอง  
-  เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทไดจอง โรงแรม 
    แลวคืนไมได (อยูในเงื่อนไขโรงแรมแตละแหง)  
    และออกเดินทางแลวทานจะแยกตัวหรือจะไมใชบาง 
    สิ่งบางอยางในรายการไมสามารถ หักคืนเงินได 
-  ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวนัที่ทําการจอง / สวนที่  
    เหลือกอนเดินทาง 7 วัน พรอมสําเนาหนังสือเดินทาง  
  พักเก็นติ้งไฮแลนด รร. เฟสตเวิลดDLX ตรงกับวันเสาร 
เพิ่มหองละ 900 บาท 
-  กรณีเปลี่ยนโรงแรม First World DLX เปน Theme 
Park Hotel เพิ่มหองละ 400 บาท 
-  กรณีเปลี่ยนโรงแรม First World DLX เปน SUPDLX 
เพิ่มหองละ 1,000 บาท 
-  จํานวนผูเดนิทางนอยกวาที่ตกลง ราคาจะตองมี 
    การเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึน 

กรุณาโอนเงิน  :         ธนาคารไทยพาณชิย                             สาขายอยโรบินสัน 
                                  ชื่อบัญชี คุณลีนา    บญุพาล้ําเลิศ           เลขท่ี 865 – 207473 – 8              บัญชี ออมทรัพย  
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- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน และคาโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินหรือ     
        โรงแรมปรับสูงขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ตามสถานการณดังกลาว  
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน 

บริษัทขนสง หรือหนวยงานใหบริการ  บริษัทฯ จะดําเนินการโดยสุดความสามารถ แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ  
- หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดของโรงแรม

,รถ หรือรานอาหาร และทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น  
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ 

ไมอาจเรียกรองคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะใหเหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเดินทางในกรณีผูเดินทางต่ํากวาที่กําหนด

แลวทางบริษัทฯไมสามารถออกเดินทางเปนรถบัสได ใหเปนรถตูแทน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 7 
วัน เนื่องจากใหคณะไดเดินทางตอไปได 

- หากหองพักที่ไดจัดใหทานไมตรงตามความตองการกรุณาแจงเจาหนาที่ประจํารถ หรือเจาหนาที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจง
หลังจากใชบริการไปแลว จะถือวาทานพึงพอใจแลว ทางบริษัทฯไมสามารถแกไขอะไรได และไมสามารถคืนเงินใหทานได 

        ทุกกรณี  
เง่ือนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง ไมวากี่วันก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละ

โรงแรมเพราะแตละโรงแรมมีกฎไมเหมือนกัน เชน เก็นติ้ง ถากรณีมีการยืนยันหองแลว ไมสามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได  สวน
โรงแรมอื่นขึ้นอยูกับกฎของแตละโรงแรม และขึ้นอยูกับกฎของสายการบิน  

เง่ือนไขการจอง 
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง 
- แลวแฟกซสลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  
- พรอมแฟกซหนาพาสปอรตมาดวย 
- คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 15 วัน  
เอกสารในการเดินทาง 
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปนผูรับผิดชอบเอง  
- สําหรับพาสปอรตางชาติกรุณาตรวจสอบกับทางดานตรวจคนเขาเมืองอีกครั้งวาทานตองทําวีซาหรือเปลา(ผูเดินทางเปนผู 
        รับผิดชอบเอง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


