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มาเลเซีย – กวัลาลมัเปอร ์– ตกึแฝด Twin Tower – จตัรุสัเมอเดกา้ – ตกึรฐัสภา – มสัยดิหินอ่อน 

นัง่กระเชา้ Sky Way – เก็นติ้ งไฮแลนด ์– สวนสนุก Theam Park – First World  

เมืองใหม่ปุตราจายา่ – มสัยดิสีชมพ ู– ชอ้ปป้ิงโรงงานชอ้คโกแลต 

ก าหนดการเดนิทาง  / ดูวันท่ีเดนิทางท้ายโปรแกรมทัวร์ 
วันแรก กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร ์                                  ( - / - / D ) 
13.00 น. พร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ ชัน้ 4 สว่นผู้ โดยสารระหวา่งประเทศ ขาออก ประต ู4  เคาท์เตอร์ 

G 1-6 สายการบิน LUFTHANSA AIRLINE (LH) โดยมีเจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ
อ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึน้เคร่ือง  

15.15 น. เดนิทางสู ่“สนามบนิกวัลาลมัเปอร์” โดย สายการบนิ Lufthansa Airline  เท่ียวบนิท่ี LH 782 
18.15 น. ถงึสนามบินกัวลาลัมเปอร์  หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซียผา่นท าการตรวจ  

ประทบัตราหนงัสือเดนิทางและผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและดา่นศลุกากรของประเทศมาเลเซีย 
เจ้าหน้าท่ีต้อนรับคณะฯท่ีสนามบนิกวัลาลมัเปอร์ หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางออกจากสนามบนิ
กวัลาลมัเปอร์ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1) 
พกั  เข้าพกั  ณ  Ancasa / Pearl / Quality / Sky Express / Ibis Style Hotel or similar class 
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วนัที่สอง ซิตี้ ทวัรก์วัลาลมัเปอร ์– เก็นติ้ ง                                                         ( B / L / D ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) หลงัจากนัน้น าทา่นมุง่หน้าสูก่รุงกวัลาลมัเปอร์  

ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครท่ีห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดบัไปด้วยต้นไม้และ
พุม่ไม้ท่ีสวยงามตระการตาตาม ชมทศันียภาพท่ีสวยงามทัง้สองข้างทางหลงั หลงัจากนัน้น าทา่น
ตระการตาตามเส้นทางหลงัจากนัน้น าทา่นชมจตัรัุสเมอเดก้าศนูย์กลางของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ชมเสา
ธงท่ีสงูท่ีสดุในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสลุตา่ลอบัดลุซาหมดั ,
ชมพระราชวงัแหง่ชาตพิร้อมทหารม้าทหารราบประจ าพระองค์ เชิญทา่นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ
ผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง ตกึรัฐสภา มสัยิดหินออ่น สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL TOWER  
หอคอยท่ีสงูเป็นอนัดบัส่ีของโลก TWINTOWER  ตกึคูแ่ฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟ
ลอยฟ้ารอบเมือง 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
บา่ย น าทา่นมุง่หน้าสู่เก็นติง้ไฮแลนด์  ทา่นจะได้สนกุสนานกบัการนัง่กระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) 

เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุซึง่สามารถว่ิงได้ 6 เมตรตอ่วินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึง่
ยาวท่ีสดุในเอเชียจะได้สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัหนาวเย็น ( โปรดน าเสือ้
หนาวตดิตวัไปด้วย ) จากนัน้น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  FIRST WORLD อิสระอาหารเย็นตาม
อธัยาศยั หลงัจากนัน้ ไกด์น าทา่นเข้าสูบ่อ่นคาสิโนระดบัชาตไิด้รับอนญุาตจากรัฐบาลอยา่งถกูต้อง
ตามกฎหมาย เชิญทา่นสนกุสนานกบัการเส่ียงโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล  บคัคาร่า 
ลกูเตา๋  ตู้ม้า  เป็นต้น(ทา่นสภุาพบรุุษสวมเสือ้มีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ทา่นสภุาพสตรีแตง่กายแบบ
สากลนิยม เดก็อายตุ ่ากวา่ 21 ปี ห้ามเข้า )  เชิญทา่นอิสระตามอธัยาศยั 

 อิสระรับประทานอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
พกั เข้าพกั  ณ  โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพกั 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม 
วันท่ีสาม เก็นติ้ ง – ปุตราจายา่ – สนามบินกวัลาลมัเปอร ์– สุวรรณภูมิ                  ( B / L / -- ) 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
  หลงัอาหารไกด์จะพาทา่นได้เพลิดเพลินกบัการเท่ียวชมสวนสนกุทัง้กลางแจ้งและในร่ม สนกุกบั

เคร่ืองเลน่มากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลงักา รถแขง่โกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์บ้านผีสิงและร้านค้าอ่ืน ๆ 
อีกมากมายซึง่เหมาะส าหรับเดก็และผู้ใหญ่ ทกุเพศทกุวยัให้ทา่นได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึกบั
สถานท่ีตา่ง ๆ อิสระตามอธัยาศยัได้เวลาสมควรน าทา่นเดนิทางลงสูย่อดเขา 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (5) 
บา่ย หลงัจากนัน้น าทา่นแวะโรงงานช็อกโก้แลต แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี ซึง่เป็นทางผา่นดทูศันียภาพท่ี
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สวยงามตลอดเส้นทางจากนัน้น าทา่นมุง่สู ่ “ เมืองใหม ่( PUTRA  JAYA )” ซึง่ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองของ
รัฐบาลน าทา่นชมส านกัรัฐมนตรี  ชมมสัยิดสีชมพ ูซึง่เป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่มากภายในของมสัยิด
ตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่นชมกระทรวงตา่งๆผา่นบ้านพกัของทา่นนายกรัฐมนตรี เชิญทา่น
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ  หลงัจากนัน้น าทา่นมุง่หน้าสูส่นามบนิกวัลาลมัเปอร์ ท าการเช็คอินท่ีเคาท์
เตอร์ 

21.35 น. น าทา่นเหิรฟ้าสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดย สายการบินลุฟต์ฮันซ่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินท่ี LH 783 
22.40 น. เดนิทางกลบัถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภ์าพ พร้อมความประทบัใจ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั  

 

อตัราค่าบริการ 

Flight วนัเดนิทาง 
ราคาผูใ้หญท่า่น

ละ 
พกัเดีย่ว 

LH 782   
1515-1815  

///////       
LH 783   

2135-2240 

1-3 FEB 2014 14,900.- 

4,900.- 
8-10 FEB 2014 14,900.- 

15-17 FEB 2014 14,900.- 

22-24 FEB 2014 14,900.- 

1-3 MAR 2014 14,900.- 

4,900.- 

8-10 MAR 2014 14,900.- 

15-17 MAR 2014 14,900.- 

22-24 MAR 2014 14,900.- 

29-31 MAR 2014 14,900.- 

5-7 APR 2014 14,900.- 

4,900.- 19-21 APR 2014 14,900.- 

26-28 APR 2014 14,900.- 

3-5 MAY 2014 14,900.- 

4,900.- 

10-12 MAY 2014 14,900.- 

17-19 MAY 2014 14,900.- 

24-26 MAY 2014 14,900.- 

31MAY - 2JUN 2014 14,900.- 
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อตัราค่าบริการรวม 
- ตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจรไป - กลบัพรอ้มกรุป๊  
- ท่ีพกัโรงแรมตามรายการ 2 คืน  
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลบัมื้ อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ)์  
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
- ค่ารถโคช้รบั-ส่งสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 
- ค่าไกดท์อ้งถ่ินและหวัหนา้ทวัรนํ์าเท่ียวตามรายการ 
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์  
- ภาษีน้ํามนัและภาษีตัว๋ทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพ่ิมหากสายการบินปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง) 
- ค่าระวางน้ําหนักกระเป๋าไมเ่กิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 
อตัราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมพิเศษ,โทรศพัท-์โทรสาร,อินเตอรเ์น็ต,มินิบาร,์ซกัรีด 
- ค่าใชจ้่ายอนัเกิดจากความล่าชา้ของสายการบิน,อุบติัภยัทางธรรมชาติ,การประทว้ง,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกปฏิเสธไมใ่หอ้อกและเขา้เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองและเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งท่ี

เมืองไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ (30 RM ตอ่ทา่นตอ่ทริปประมาณ 300 บาท) 
- ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์(ตามความพึงพอใจ) 
- บตัรเขา้สวนสนุกเก็นติ้ ง 

   เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ และการยกเลิก 
กรุณาศึกษารายละเอียด 9 ขอ้น้ี เง่ือนไขการบริการก่อนท าการจองทวัรเ์พ่ือประโยชนข์องท่าน  

1.กรุณาจองทวัรล์่วงหนา้ ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระมดัจาํ 5,000 บาท 
2.ส่วนท่ีเหลือชาํระทนัทีก่อนการเดินทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั  
3.กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วนั บริษัทฯจะขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินค่ามดัจาํทั้งหมด  

    4.กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง 15-30 วนั ก่อนการเดินทาง หกัค่าทวัร ์50%  
5. ยกเลิกภายใน 14 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
6.กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะทาํการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรียกคืนได ้คือ  
ค่าธรรมเนียมในการมดัจาํตัว๋ในกรณีท่ีไมส่ามารถเดินทางได้ 
7. สาํหรบัผูโ้ดยสารท่ีไมไ่ดถื้อหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าใหเ้มื่อผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิก  
การเดินทางบริษัทฯสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด  
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8.บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาํใหค้ณะเดินทางไมค่รบ  
ตามจาํนวนท่ีบริษัทฯกาํหนดไว(้15 ท่านขึ้ นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ี

เดินทางในคณะเดียวกนั บริษัทตอ้งนําไปชาํระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

9.คณะผูเ้ดินทางจ  านวน 15 ท่านข้ึนไปจงึออกเดินทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหวัหนา้ทวัร์ 
ไทยร่วมเดินทางไปดว้ยโดยทางบริษทัฯจะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการเดินทาง  

 
เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

- สาํรองท่ีนัง่พรอ้มชาํระค่ามดัจาํท่านละ 5,000 บาท หากยงัไมช่าํระค่ามดัจาํถือวา่การจองไมส่มบรูณ ์บริษัทฯขอสงวน

สิทธ์ิสาํหรบัผูท่ี้วา่งมดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนการเดินทาง 20 วนั 
- จาํนวนผูเ้ดินทางขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 15 ท่านข้ึนไป บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีผู ้

เดินทาง(บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้ นไป)ไมค่รบ 15 ท่าน 
- เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง

เป็นสาํคญั 
- หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือ

ท่องเท่ียวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน บริษัทฯไมร่บัผิดชอบหากอายุเหลือไมถึ่งและ

ไมส่ามารถเดินทางได ้) 
- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้ของสายการบิน,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภยัพิบติัทางธรรมชาติ  
- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ,ไมท่าน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่งทางบริษัทฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบรอ้ยแลว้เป็นการชาํระเหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสญูหายหรือชาํรุดจากสายการบิน  
- กรณีท่ีการตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุไวใ้น

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นค่าบริการไมว่า่กรณีใดๆทั้งส้ิน  
- ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดินทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินและไมส่ามารถ

เปล่ียนช่ือได ้
- เมื่อท่านตกลงชาํระเงินไมว่า่ทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตวัแทนของบริษัทฯหรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ

จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้น้ีแลว้ทั้งหมด  
- กรุป๊ท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการนัตีมดัจาํกบัสายการบินหรือผ่านตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไมม่ีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าทวัรท์ั้งหมด 
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                                        ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเรือ่งตัว๋เครือ่งบิน 
ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั  ท่าน

จะตอ้งชาํระค่าใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินและบริษัททวัรเ์รียกเก็บและการจดัท่ีนัง่ของกรุป๊เป็นไปโดยสายการ

บินเป็นผูก้าํหนดซ่ึงทางบริษัทฯไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทางและไดด้าํเนินการ

ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้(กรณีตัว๋ REFUNDได)้ผูเ้ดินทางจะตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน 
 


