กัวลาลัมเปอร์ - คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

05.30 น.

12.00 น.

เย็น
วันที่สอง
เช้า
12.00 น.

หำดใหญ่ – กัวลำลัมเปอร์

( - เที่ยง เย็น )

 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ กวั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผ่านด่านสะเดาของประเทศ
ไทย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่
ด่านบูกิตคายูอีต้มั ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตันหยงมาลิม
(เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งกัวลำลัมเปอร์ Kuala Lumpur garden city
of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่หอ้ มล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดาไปด้วยต้นไม้และพุ่ม
ดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ชมจัตุรัสเมอร์ เดก้ำ Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุ งฯ ชม เสำธง ที่มีความสู ง
ที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปั ตยกรรม อำคำรสุ ลต่ ำนอับดุลซำหมัด Sultan Abul Samad
Building ชมพระรำชวังแห่ งชำติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็ นที่
ระลึกเพือ่ เก็บไว้ในความทรงจา ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL
Tower ที่มี ความสู ง 421 เมตร Petronas Twin Tower ตึกแฝดปิ โตรนัส ที่มีความสู ง 452 เมตร
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Cititel Express Hotel,Ancasa Hotel
หรื อเทียบเท่ ำ
กัวลำลัมเปอร์ - คำเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands

(เช้ ำ เที่ยง เย็น)

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) จากนั้นเดินทางต่อสู่ เดินทำงสู่ คำเมรอน ไฮแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) คาเมรอนไฮแลนด์อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่างทาง ท่านจะ
ได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่ งก่อสร้ าง และประวัติต่างๆ
มากมายแม้แต่รำชำไหมไทย “ จิม ทอมสั น ” ก็มาหายสาบสู ญจากที่นี่ คาเมรอนฯ แบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ

เย็น
วันที่สำม
เช้า

12.00 น.
***
ค่า

(สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet
ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang และผ่านชมความงามของน้ าตกที่สวยที่สุด บนเขาคาเมรอน
“น้ำตกอีสกำนด้ ำ”
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Heritage Hotel, Strawberry Park Hotel
หรื อเทียบเท่า
คำเมรอน ไฮแลนด์ – หำดใหญ่
(เช้ ำ เที่ยง - )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6) จากนั้นนาท่านชม “สวนลำเวนเดอร์ ” ( Lavender Garden ) ที่ย่าน
Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่วา่ จะเป็ นมุมที่นา
รองเท้ามาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณีย์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุมแปลงดอกไม้
ด้านหน้าปลูกด้านหน้าปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสี ม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่างสวยงามด้านบนเป็ น
สวนสตอร์ เบอร์ รี่ทเี่ ปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการเก็บสตอร์ เบอร์ รี่) ทางออกเป็ น
โซนขายของทีร่ ะลึก นาท่าน แวะตลำดพืน้ เมือง เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆอาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สด และดอกไม้
แห้ง จากนั้นสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติ ณ ไร่ ชำ ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นท่านเดินทางต่อ....
แวะช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน
คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้ อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตรำค่ำบริกำร : กรุ๊ปเหมำเฉพำะคณะท่ำน ให้ ท่ำนสำมำรถ กำหนดวันเวลำเดินทำงได้เอง รำคำนี้ไม่ ตรงเทศกำลไทย และมำเลเซีย
ห้ องพัก
ผู้ใหญ่ 10 ท่ ำน
ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ ำน
พักห้ องละ 2 ท่ ำน
5,200 บำท
5,900 บำท
พักห้ องละ 1 ท่ ำน
7,300 บำท
8,000 บำท
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
4,680 บำท
5,300 บำท
- เด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี ฟรี ไม่คดิ ค่ำบริกำร
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่ ำน
7,300 บำท
9,400 บำท
6,570 บำท

ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่ ำน
9,600 บำท
11,700 บำท
8,640 บำท

คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

แพ็กเกจนีร้ วม :
 รถตูป้ รับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน
Driver Guide คอยให้บริ การ
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 2 มื้อ
 ซิต้ ีทวั ร์ + ค่าเข้าชม ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองตามกาหนดของ
กรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ์
อัตรำนีไ้ ม่รวม :
- ค่าทาหนังสือเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมลู ค่าเพิม่ / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือ
รายการ
- ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนขับรถ

เงื่อนไข :
- หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวัน
เดินทาง // และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้
(อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ
แยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่วนที่เหลือ ก่อน
เดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนา หนังสือเดินทาง
- พักคาเมรอนไฮแลนด์ รร.สตอเบอร์รี่ปาร์ค ตรงกับวันศุกร์,เสาร์
,ปิ ดเทอม มาเลเซีย เพิม่ ห้ องละ 800 บำท
** หมำยเหตุ หำกตรงเทศกำลมำเลต้องเช็ครำคำอีกครั้ง เช่ น วัน
แรงงำน/ฮำรีรำยอ /ตรุษจีน/คริสมำสต์/ปี ใหม่ /วันเกิดกษัตริย์/วัน
ชำติมำเล
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ำที่ตกลง รำคำจะต้องมีกำร
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

- รำคำข้ ำงต้ นยกเว้นวันเทศกำลต่ ำงๆ ทั้งไทยและ ประเทศมำเลเซีย

กรุณำโอนเงิน :
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำล้ำเลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

หมำยเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

สำขำย่ อยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย์

หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซี ยในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้นถ้ ำโรงแรม
ตำมที่ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง

-

รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยู่
กับกฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

