กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมรอน
เดินทาง วันที่ 13 – 15 ตุลาคม 2561
วันแรก
05.00 น.

12.00 น.

เย็น

หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์

( เช้ า อาหารว่างแบบกล่อง / - / เย็น )

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ หน้ าบริษทั ซันนี่ทัวร์ โดยรถบัสไทย เช้า (1) บริ การอาหารว่าง แบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่ด่านสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทาง จากนั้นคณะเปลี่ยนรถบัสเป็ นรถ
บัสของประเทศมาเลเซี ย เดินทางผ่านพิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ด่านบูกิตกายูฮีตมั และผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมือง นําท่านเดินท่านผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์

(เวลาประเทศมาเลเซี ย เร็ วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ)ไม่ รวมในทัวร์ จากนั้นเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur
garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่หอ้ มล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับ
ประดาไปด้วยต้นไม้และพุม่ ดอกไม้ที่สวยงามตระการตา ชมจัตุรัสเมอร์ เดก้ า Dataran Merdeka
ศูนย์กลางของกรุ งฯ ชม เสาธง ที่มีความสู งที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคาร
สุ ลต่ านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวังแห่ งชาติ Istana Negara
ทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์ ถ่ายภาพไว้เป็ นที่ระลึกเพื่อเก็บไว้ในความทรงจํา ผ่านชมทัศนียภาพ
ของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหิ นอ่อน 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 IBIS Hotel, Ancasa
Hotel,Cosmo Hotel หรือเทียบเท่า (พักที่กวั ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย)

วันทีส่ อง กัวลาลัมเปอร์ - แวะเที่ยวเก็นติง้ ไฮแลนด์ - คาเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands (เช้ า / - / เย็น)
เช้า

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) จากนั้นเดินทางต่อสู่ ยอดเขา Genting Highland s
เก็นติง้ ไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า Sky way ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ด
สะดวกปลอดภัยและมีความเร็ วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง
3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริ สุทธิ์ อนั หนาวเย็น
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12.00 น.

14.00 น.

เย็น

รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ไม่ รวมในทัวร์ จากนั้นเดินไกด์จะนําท่านเข้าชม บ่ อนคาสิ โนระดับชาติ ที่
ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) สนุกสนานกับกับการเสี่ ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น
สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รู เล็ต ไฮโล เป็ นต้น (ท่านสุ ภาพบุรุษสวมเสื้ อมีปก สวมรองเท้าหุ ม้ ส้น ท่าน
สุ ภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่าํ กว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ** ขอให้โชคดี ** 
เวลาโดยประมาณ (ไกด์ หรือเจ้ าหน้ าที่จะนัดหมายอีกครั้งกับคณะ) คณะพร้ อมกันอีกครั้งตามเวลานัดหมาย
นาท่านเดินทางลงจากเก็นติง้ เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สู งกว่าระดับนํ้าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้
ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่ งประกอบด้วย สิ่ งก่อสร้าง และประวัติต่างๆ
มากมายแม้แต่ ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสั น ” ก็ยงั หลงใหลในความงามตามธรรมชาติของที่คาเมรอน คาเมรอนฯ
แบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มา
เปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Heritage Hotel, Strawberry
Park Hotel,Nova Hotel หรื อเทียบเท่า (พักที่คาเมรอน ประเทศมาเลเซีย) (โปรดนําเสื้ อหนาวติดไปด้วย)

วันทีส่ าม คาเมรอน ไฮแลนด์ – หาดใหญ่
(เช้ า / - / - )
เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (5) จากนั้นนําท่านชม “สวนลาเวนเดอร์ ”(Lavender Garden )
ที่ยา่ น Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่วา่ จะ
เป็ นมุมที่นาํ รองเท้ามาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณี ย ์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุม
แปลงดอกไม้ดา้ นหน้าปลูกด้านหน้าปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสี ม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่าง
สวยงามด้านบนเป็ นสวนสตอร์ เบอร์ รี่ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
สตอร์ เบอร์ รี่) ทางออกเป็ นโซนขายของที่ระลึก นําท่าน แวะตลาดพืน้ เมือง เลือกซื้ อสิ นค้าต่างๆอาทิเช่น พืชผัก
เมืองหนาว ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง จากนั้นสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติ ณ ไร่ ชา จากนั้นเดินทางกลับ
หาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (อิสระ) ไม่ รวมในทัวร์ จากนั้นท่านเดินทางต่อ....
เย็น
แวะช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน
คํ่า
คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่ าบริการ
วันที่

จานวนผู้เดินทาง

13-15 ต.ค. 61
- เด็ก อายุต่ากว่ า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

บัสขั้นต่า 30 ท่าน
ฟรี ไม่ คิดค่ าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

พักคู่ท่านละ

พักเดี่ยวท่านละ

คนทีส่ ามของห้ อง

4,400 บาท/ท่าน

6,200 บาท/ท่าน

3,960 บาท/ท่าน

คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่
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แพ็กเกจนีร้ วม :
 รถบัสปรับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่
คอยบริ การ หากจํานวนไม่ครบตามที่
กําหนดจะเปลี่ยนเป็ นรถตูเ้ พื่อให้คณะที่
จองแล้วเดินทางต่อไปได้
 ห้องพักโรงแรม 2 คืนห้องละ 2 – 3
ท่าน
 อาหาร 5 มื้อในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน
1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล
500,000บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
หมายเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมี
ค่าเข้าชม ”
- Sky Way กระเช้าขึ้นเก็นติ้งไฮ
แลนด์ อาจจะปิ ดทํางาน เพื่อทําการ
บํารุ งรักษา โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าจะเปลี่ยนไปขึ้นกระเช้าตัวใหญ่
หรื อใช่รถขึ้นยอดเขาแทน ค่ากระเช้าหาก
ไม่ได้ข้ ึนไม่สามารถเรี ยกเงินคืนได้เพราะ
จะให้เป็ นทิปคนขับที่เอารถขึ้นแทน

อัตรานีไ้ ม่ รวม :
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการ
ประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิม่ / ภาษีหกั คืน ณ ที่
จ่ายและ ภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
และอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่ รวมค่ าทิปพนักงานขับรถ และ

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่
ตํ่ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และ
เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้
จอง โรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไข
โรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้ว
ท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่ ง
มัคคุเทศก์ (ค่ าทิปขึน้ อยู่กบั ความ บางอย่างในรายการไม่สามารถหักคืนเงิน
เหมาะสมในเรื่องของการบริการ ได้
และเป็ นสิ่ งมุ่งหวังของผู้ให้ บริการ) - ชําระเงิน มัดจํา 50 % ในวันที่ทาํ การจอง
/ ส่ วนที่ เหลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อม
สําเนาหนังสื อเดินทาง
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าทีต่ กลง ราคา
จะต้ องมีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึน้

กรุณาโอนเงิน : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ
บัญชี ออมทรัพย์

สาขาย่ อยโรบินสั น
เลขที่ 865 – 233825-5

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ -บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุม
ของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้
ชําระไว้แล้ว ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
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เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทําการชําระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทาง
ของคณะจะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการ
เดินทาง หรื อลดจํานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาํ การยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจํานวนผู ้
เดินทาง หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่
เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ
โรงแรมปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษทั ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม
,รถ หรื อร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจํานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางตํ่ากว่าที่กาํ หนด
แล้วทางบริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7
วัน เนื่องจากให้คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจํารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้ง
หลังจากใช้บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้
ทุกกรณี
เงือ่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั แต่ละ
โรงแรมเพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วน
โรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงือ่ นไขการจอง - วางเงินมัดจํา 50 % ในวันทําการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
เอง
- สําหรั บพาสปอร์ ต่างชาติ กรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมื องอี กครั้ งว่าท่ านต้องทําวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดิ นทางเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบเอง)
-
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