‘

กําหนดการเดินทาง :
วันแรก
07.00 น.
12.00 น.

18.00 น.

...

วันที่สอง
07.00 น.

หาดใหญ – เก็นติ้ง ไฮแลนด
(- / เที่ยง / เย็น)
เจาหนาที่ใหการตอนรับคณะ ณ จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสูประเทศมาเลเซียผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง พิธีการทาง
ศุลกากรของประเทศไทยและมาเลเซีย (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา ประเทศไทย 1ชั่วโมง)
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางตอ สูเก็นติ้ง ไฮแลนด Genting Highlands ทานจะได
สนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟา Sky way ซึ่งเปนเทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุด
ในโลก สามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ทานจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดไปดวย)
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเขาชม บอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เปนตน (ทาน
สุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขา) **
ขอใหโชคดี ** sssหรือเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเลนเที่ยวชมนครแหงความ
บันเทิงตางๆ เชน สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับ
นิทรรศการกวา 500 ชนิดที่หาชมไดยากจากโลกใบนี้ ชอปปงสินคาแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ําราคาตลอดป
(พรอมกันอีกครั้งตามเวลานัดหมาย)
นําทานเขาสูที่พัก โรงแรม First World Deluxe Hotel จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
เก็นติ้ง-ซิติ้ทัวร กัวลาลัมเปอร – มะละกา เมืองมรดกโลก
( เชา / เที่ยง/เย็น)
Æ บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (3) หลังอาหารนําทานเดินทางยัง เมืองใหม ปุตราจายา Putra Jaya
เปนนครที่มีความทันสมัยและกาวหนาลักษณะอยางสมบูรณ ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนยกลางแหงความดึงดูดใจ
เปอรดานาปุตรา สํานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอรดานา สถานที่พํานักประจําตําแหนงนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา มี
โดมสีชมพู กอสรางดวยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบงายๆแตหรูหรา ตกแตงอยางสวยงามโดยใชทะเลสาบปุตราเปน
เครื่องประดับความโดดเดน สะพานปุตรา งดงามตรึงตาสถาปตยกรรมผสมผสานสวยงามยิ่ง
นําทานแวะชม กัวลาลัมเปอร Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่
หอมลอมดวยสวนไมดอก” ประดับประดาไปดวยตนไมและพุมดอกไมที่สวยงามตระการตา นําเที่ยวชม จัตุรัสเมอร
เดกา Dataran Merdeka ศูนยกลางของกรุงฯ ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของ
สถาปตยกรรม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชม พระราชวังแหงชาติ Istana
Negara ทหารมาและทหารราบประจําพระองค ถายภาพไวเปนที่ระลึกเพื่อเก็บไว ใน ความทรงจํา ผานชมทัศนียภาพ
ของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินออน สถานีรถไฟเกาแกKL Tower ที่มี ความสูง 421 เมตร Petronas Twin
Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร ชอปปงรานช็อคโกเล็ต ที่รวมช็อคโกเล็ต หลากหลายจาก
ทั่วทุกมุมโลก

12.00 น.

เย็น
วันที่สาม
07.00 น.
12.00 น.
...

Æ บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) เดินทางตอยังเมืองเกามะละกา “เมืองมรดกโลก” นําเที่ยวเมืองเกา มะละกา
“นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเชีย” ซึ่งเคยเปนเมืองหลวงและเมืองทาอันเกาแก (ชองแคบมะละกานักเดินเรือ
ทั่วโลกทั้งอดีตและปจจุบันที่รูจักกันเปนอยางดี) นครที่ผสมผสานระวางชาวดัช, โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทําใหมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรมและสถาปตยกรรม ชมความงามของเมืองมะละกา ปอมปนเอฟา โมซา โบสถ
สมัยโบราณ ที่ยังหลงเหลืออยูในปจจุบัน ผานชมบานเมืองที่เกาแก และชีวิตความเปนอยูของชนพื้นเมือง
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นเขาสูที่พักโรงแรม Seri Costa Hotel , Legacy Hotel หรือ
เทียบเทา
มะละกา – หาดใหญ
( เชา / เที่ยง / - )
Æ บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (6) นําทานเดินทางกลับหาดใหญ โดยใชเสนทางไฮเวยตลอดสายอีกครั้ง
Æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
เดินทางกลับ หาดใหญ แวะชอปปงสินคาปลอดภาษี ที่ ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน

เย็น
ถึง หาดใหญ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี === ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม )
อัตราคาบริการ :

จํานวนผูเดินทาง
4 – 5 ทาน
6 – 7 ทาน
8 – 9 ทาน
10 ทาน
- เด็ก อายุต่ํากวา 2 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป

พักคู / ทานละ
9,000 บาท
6,700 บาท
5,600 บาท
4,900 บาท
ฟรี ไมคิดคาบริการ
พักกับผูใหญ ไมมีเตียงเสริม
พักกับผูใหญ มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว / ทานละ
11,400 บาท
9,100 บาท
8,000 บาท
7,300 บาท

คนที่สาม มีเตียงเสริม
8,100 บาท
6,030 บาท
5,040 บาท
4,410 บาท

คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใหญ
คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใหญ

แพ็กเกจนี้รวม :
Y รถตูปรับอากาศ VIP. พรอมพนักงาน Driver Guide
คอยใหบริการ
Å หองพักโรงแรม 2 คืน หองละ 2 ทาน
Æ อาหาร เชา 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 2 มื้อ
¤ ซิตี้ทัวร ตามรายการ
¬ คาประกันอุบัติเหตุคุมครองตามกําหนดของกรมธรรม
วงเงิน1,000,000 บาท คารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตาม
เงื่อนไขกรมธรรมณ«
อัตรานี้ไมรวม :
- คาทําหนังสือเดินทาง
- คาภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช )
- ภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จาย และภาษีอื่นๆ
- ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก วันละ 50 บาท
ตอวัน ตอทาน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)
- ราคาขางตนยกเวนวันเทศกาลตางๆ ทั้งไทยและ ประเทศ
มาเลเซีย

เงื่อนไข :
- หนังสือเดินทางมีอายุการใชงานเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน ในวันเดินทาง //
และ เจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปนผูรับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทไดจองโรงแรมแลวคืนไมได (อยูใน
เงื่อนไขโรงแรมแตละแหง) และออกเดินทางแลวทานจะแยกตัวหรือจะไม
ใชบางสิ่งบางอยางในรายการไมสามารถ
หักคืนเงินได
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทําการจอง / สวนที่เหลือ กอนเดินทาง 7
วัน พรอมสําเนา หนังสือเดินทาง
- 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

- จํานวนผูเดินทางนอยกวาที่ตกลง ราคาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

กรุณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาล้ําเลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สาขายอยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียในแตละชวงหองคอนขางเต็ม ที่พักสวนใหญจะถูกจองและมัดจําไวลว งหนา ดังนั้นถาโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการหองพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พักและปรับราคาทัวรใหมตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
- บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จาก
อุบัติเหตุตางๆ
- หากทานถอนตัวกอนการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลว ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้ทางบริษัทฯตองติดตอหองพักกับทางตางประเทศและตองทําการชําระคาหองทั้งหมดกอนการเดินทางของ
คณะจะเกิดขึ้นใหกับทางโรงแรมและทางบริษัทฯรถและไกด ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง
หรือลดจํานวนผูเดินทาง หลังการทางบริษัทไดทําการยืนยันการใชหองพักไปแลว
- เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระคาอาหารแบบเหมาจาย ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืนในกรณีที่ทานลดจํานวนผูเดินทาง
หรือไมทานอาหารที่ทางบริษัทฯไดจัดไวแลว
- บริษัทจะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือหามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ หรืออันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเอง
- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองโรงแรมที่พักในตางประเทศเปนที่
เรียบรอย อยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน และคาโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินหรือ โรงแรม
ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม ตามสถานการณดังกลาว
- กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัท
ขนสง หรือหนวยงานใหบริการ บริษัทฯ จะดําเนินการโดยสุดความสามารถ แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้นๆ

-

หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ
หรือรานอาหาร และทางสายการบิน บริษัทฯ จะไมคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
อาจเรียกรองคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะใหเหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเดินทางในกรณีผูเดินทางต่ํากวาที่กําหนดแลว
ทางบริษัทฯไมสามารถออกเดินทางเปนรถบัสได ใหเปนรถตูแทน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอนเดินทาง 7 วัน
เนื่องจากใหคณะไดเดินทางตอไปได
- หากหองพักที่ไดจัดใหทานไมตรงตามความตองการกรุณาแจงเจาหนาที่ประจํารถ หรือเจาหนาที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจงหลังจาก
ใชบริการไปแลว จะถือวาทานพึงพอใจแลว ทางบริษัทฯไมสามารถแกไขอะไรได และไมสามารถคืนเงินใหทานไดทุกกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางกอนการเดินทาง ไมวากี่วันก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาทัวรทั้งหมดในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแตละโรงแรม
เพราะแตละโรงแรมมีกฎไมเหมือนกัน เชน เก็นติ้ง ถากรณีมีการยืนยันหองแลว ไมสามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได สวนโรงแรมอื่น
ขึ้นอยูกับกฎของแตละโรงแรม และขึ้นอยูกับกฎของสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
- วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง
- แลวแฟกซสลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ
- พรอมแฟกซหนาพาสปอรตมาดวย
- คาทัวรสวนที่เหลือกรุณาโอนกอนการเดินทาง 15 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใชงานเหลือมากกวา 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปนผูรับผิดชอบเอง
- สําหรับพาสปอรตางชาติกรุณาตรวจสอบกับทางดานตรวจคนเขาเมืองอีกครั้งวาทานตองทําวีซาหรือเปลา(ผูเดินทางเปนผูรับผิดชอบเอง)

