เก็นติ้งไฮแลนด – คาเมรอน ไฮแลนด – ปนัง 4 วัน 3 คืน
เก็นติ้งไฮแลนด แสง สี เสียง นครที่ปกคลุมดวยเมฆหมอก ตื่นเตนเราใจกับกิจกรรมที่สนุกทั้งครอบครัว
กัวลาลัมเปอร เมืองศิวิไลซที่กลมกลืนระหวางเกาและใหม แทรกซึมดวยธรรมชาติ ดวยสวนใหญใจกลางเมือง
คาเมรอน ไฮแลนด จิบชาตนตํารับสัมผัสดอกไม แกมสายหมอก อากาศเย็นฉ่ําสบาย
ปนัง “ไขมกุ แหงตะวันออก” ศูนยกลางการศึกษา และ ศาสนสถาน
กําหนดการเดินทาง

วันแรก
07.00 น.

12.00 น.
18.00 น.

19.30 น.

วันที่สอง
07.00 น.
10.00 น.

หาดใหญ – เก็นติ้ง ไฮแลนด Genting Highland s

อัตราคาบริการ

ทานละ 6,500 บาท
(- / เที่ยง / เย็น)

เจาหนาที่ใหการตอนรับคณะ Y ที่จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสูประเทศมาเลเซีย ผานดานสะเดาของประเทศไทย
ทําการตรวจประทับตราหนังสือ เดินทางและผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ดาน
บูกิตคายูอีตั้ม ผานจังโหลน จิตรา อลอสตาร สุไหงปตตานี บัตเตอรเวิรธ ไทผิง อีโปร ตันหยงมาลิม
สูเก็นติ้งไฮแลนด Genting Highlands (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา ประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางตอ ...
เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highlands ทานจะไดสนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟา Sky way ซึ่งเปน
เทคโนโลยีใหมลาสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สดุ ในโลก สามารถวิ่งได 6 เมตรตอวินาที จากสถานีถึงโรงแรม
ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ทานจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรด
นําเสื้อหนาวติดไปดวย) จากนั้นนําเขาสูที่พักโรงแรม First World Hotel Dlx
Æ บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟตในโรงแรม (2) หลังอาหารไกดจะนําทานเขาชม บอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคตางๆ อาทิเชน สลอตแมชชีน
แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เปนตน (ทานสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเทาหุมสน ทานสุภาพสตรี แตงกายแบบสากล
นิยม เด็กอายุต่ํากวา 21 ป หามเขา) ** ขอใหโชคดี ** sss
หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza เดินเลนเที่ยวชมนครแหงความบันเทิงตางๆ เชน สัมผัสความเย็น
ของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกวา 500 ชนิดที่หาชมได
ยากจากโลกใบนี้ ชอปปงสินคาแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ําราคาตลอดป (คาเครื่องเลนไมรวมในรายการ)
กัวลาลัมเปอร Kuala Lumpur - คาเมรอน ไฮแลนด Cameron Highlands (เชา / เที่ยง / เย็น)
Æ บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (3)
เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
“นครที่หอมลอมดวยสวนไมดอก” ประดับประดาไปดวยตนไมและพุมดอกไมที่สวยงามตระการตา นําเที่ยวชม จัตุรัส
เมอรเดกา Dataran Merdeka ศูนยกลางของกรุงฯ ชม เสาธง ที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 เมตร

12.00 น.
...

18.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.
12.00 น.
…

18.00 น.
...
วันที่สี่
07.00 น.

12.00 น.
...
เย็น

ความงดงามของสถาปตยกรรม อาคารสุลตานอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวัง
แหงชาติ Istana Negara ทหารมาและทหารราบประจําพระองค ถายภาพไวเปนที่ระลึกในความทรงจํา ผานชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยินหินออน สถานีรถไฟเกาแก KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร
Petronas Twin Tower ตึกแฝดหรือตึกปโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นนําสูคาเมรอนไฮแลนด Cameron Highlands ...
คาเมรอนไฮแลนด Cameron Highlands สูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟต ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติ บน
เขาอันสลับซับซอนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบดวย สิ่งกอสรางและประวัติตางๆ มากมายแมแต ราชาไหม
ไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบงเปนชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีรานคา
โรงแรม ตลาด แมแตธนาคารในตางประเทศก็มาเปดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้น
ที่สาม Bringchang ไตระดับภูเขาซึ่งเปนเสนทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสูเขาอีกลูกหนึ่ง
Æ บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบท ณ ภัตตาคาร (5)
จากนั้นเขาพักโรงแรม Heritage , Strawberry Park Resort หรือเทียบเทา
คาเมรอนไฮแลนด Cameron Highlands – ปนัง Penang

(เชา / เที่ยง / เย็น)

Æ บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (6) จากนั้นนําชม สวนสตรอเบอรรี่ สวนดอกไม แวะตลาดพื้นเมืองเลือก
ซื้อสินคาตางๆ อาทิเชน พืชผักเมืองหนาว ดอกไมสดและแหง ผานชมไรชา ความงามของน้ําตกที่สวยที่สุด “อีสกานดา”
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นนําสู เกาะปนัง Penang ...
เกาะปนัง Penang Island หรือที่คนไทยรูจักในนาม เกาะหมาก “ไขมุกแหงตะวันออก” ขามสะพานปนัง เชื่อมโยง
แผนดินใหญ ยาวเปนอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกราม
บานชองของตะวันและตะวันออก อันเปนสมบัติที่ไดรับเปนมรดกตกทอดสืบตอกันมา ผานชมเมืองจอรจทาวน ปอม
ปนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครั้งที่ 1 Citi Hall
Æ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)
เขาสูที่พักโรงแรม Bay View Hotel , Cititel Hotel , Royal Hotel หรือเทียบเทา
ปนัง – ชอปปงสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จังโหลน – หาดใหญ

(เชา / เที่ยง / -)

Æ บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (9) จากนั้นนําทาน ไหว เจาแมกวนอิมที่ วัดเขาเตา ชมเจดียหมื่นพระวัด
ไทย ที่ใหญที่สุดในปนัง “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน วัดพมา ชมสถาปตกรรมอันวิจิตรตระการตา
ชอปปงสินคาพื้นเมือง อาทิเชน ขนมเปยะ , บะกุดแต , น้ํามันนวดแกปวดเมื่อย เปนตน
Æ บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ ...
ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จากนั้นผานพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
เดินทางถึงหาดใหญ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี ===
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม )

อัตราคาบริการ : กรุปเหมาเฉพาะคณะทาน ใหทานสามารถ กําหนดวันเวลาเดินทางไดเอง

หองพัก
พักหองละ 2 ทาน
พักหองละ 1 ทาน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม

ผูใหญ 10 ทาน
6,500 บาท
9,800 บาท
5,850 บาท

- เด็ก อายุต่ํากวา 2 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป
- เด็ก อายุ 2 – 10 ป

ผูใหญ 8 – 9 ทาน
7,400 บาท
10,700 บาท
6,660 บาท

ฟรี ไมคิดคาบริการ
พักกับผูใหญ ไมมีเตียงเสริม
พักกับผูใหญ มีเตียงเสริม

ผูใหญ 6 - 7 ทาน
8,750 บาท
12,050 บาท
7,875 บาท

ผูใหญ 4 - 5 ทาน
11,500 บาท
14,800 บาท
10,350 บาท

คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใหญ
คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใหญ

หมายเหตุ : โรงแรม บนเก็นติ้งไฮแลนด ไมมบี ริการเตียงเสริม

แพ็กเกจนี้รวม :
Y รถตูปรับอากาศ VIP. พรอมพนักงาน Driver Guide
Å หองพักโรงแรม 3 คืน หองละ 2 ทาน
Æ อาหาร เชา 3 มื้อ , เที่ยง 4 มื้อ , เย็น 3 มื้อ
¤ รวมคาสกายเวย (SKYWAY ) ขึ้น – ลง
¤ ซิตี้ทัวร + คาเขาชม + ธรรมเนียม ตามรายการ
¬ คาประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน
คารักษาพยาบาล 500,000 บาท « ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ
อัตรานี้ไมรวม :
- คาทําหนังสือเดินทาง
- คาภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช )
- ภาษีมูลคาเพิ่ม / ภาษีหักคืน ณ ที่จาย และภาษีอื่นๆ
- คาเครื่องเลนตางๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด
- ไมรวมคาอาหารและเครื่องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ และ มัคคุเทศก วันละ 50 บาท
ตอวัน ตอทาน (เด็กชําระทิปเทากับผูใหญ)

เงื่อนไข :
- หนังสือเดินทางมีอายุการใชงานเหลือไมต่ํากวา 6 เดือน ในวันเดินทาง //
และ เจาของกรุณาตรวจสอบ // และเปนผูรับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริษัทไดจองโรงแรมแลวคืนไมได (อยูใน
เงื่อนไขโรงแรมแตละแหง) และออกเดินทางแลวทานจะแยกตัวหรือจะไม
ใชบางสิ่งบางอยางในรายการไมสามารถหักคืนเงินได
- ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทําการจอง / สวนที่เหลือ กอนเดินทาง 7 วัน
พรอมสําเนา หนังสือเดินทาง
- พักเก็นติ้งไฮแลนด รร. เฟสตเวิลดDLX ตรงกับวันเสาร เพิ่มหองละ
900 บาท
- กรณีเปลี่ยนโรงแรม First World เปน Theme Park Hotel เพิ่มหองละ
400 บาท
- กรณีเปลี่ยนโรงแรม First World DLX เปน SUPDLX เพิ่มหองละ
1,000 บาท
- พักคาเมรอนไฮแลนด รร.สตอเบอรรี่ปารค ตรงกับวันศุกร,เสาร,ปดเทอม
มาเลเซีย เพิ่มหองละ 600 บาท
- จํานวนผูเดินทางนอยกวาที่ตกลง ราคาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

กรุณาโอนเงิน :
หมายเหตุ
ธนาคารไทยพาณิชย
- “ ที่ขีดเสนใตคือผานชมและหรืออาจมีคาเขาชม ”
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาล้ําเลิศ
- Sky Way กระเชาขึ้นเก็นติ้งไฮแลนด อาจจะปดทํางาน
เพื่อทําการบํารุงรักษา โดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนาจะ เลขที่ 865 – 207473 – 8
- ราคาขางตนยกเวนวันเทศกาลตางๆ ทั้งไทยและ ประเทศมาเลเซีย

สาขายอยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย

เปลี่ยนไปขึ้นกระเชาตัวใหญ หรือใชรถบัสขึ้นยอดเขาแทน
- ทุกโรงแรมที่เก็นติ้งไฮแลนด ไมมีบริการเตียงเสริม

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)

