
 

MALAYSIA 

กัวลาลัมเปอร์ -  เก็นต้ิง ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน (LH) 

พิเศษ !! ทานข้าวเที่ยงพร้อมชมวิวแบบ พาโนรามา 360องศาที่ KL.TOWER 

 

 

 

 
 

 

มาเลเซีย – กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝด Twin Tower – จัตุรัสเมอเดก้า – ตึกรัฐสภา – มัสยิดหินอ่อน 

นั่งกระเช้า Sky Way – เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุก Theam Park – First World  

เมืองใหม่ปุตราจาย่า – มัสยิดสีชมพ ู– ช้อปป้ิงโรงงานช้อคโกแลต 

วันแรก   กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์              ( - / - / เย็น ) 

13.00 น.      พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ส่วนผู้โดยสารระหว่างประเทศ ขาออก ประตู 4  เคาท์เตอร์ 

G 1-6 สายการบิน LUFTHANSA AIRLINE (LH) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและ

อํานวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนขึ้นเครื่อง  
15.15 น. เดินทางสู่ “สนามบินกัวลาลัมเปอร”์ โดย สายการบิน Lufthansa Airline  เที่ยวบินที่ LH 782 
18.15 น. ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์  หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านทําการตรวจ  

ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรของประเทศมาเลเซีย 

เจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะฯที่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังจากนั้นนําท่านเดินทางออกจากสนามบิน

กัวลาลัมเปอร์ 
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร SUN FONG BUK KUT TEH 

  สู่ที่พัก 3* Ancasa / Pearl / Quality / Sky Express / Ibis Style Hotel or similar class 
วันที่สอง   ซิตี้ทัวร์กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง         ( เช้า / กลางวัน / - ) 
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม หลังจากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งเป็น

เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก ” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่

สวยงามตระการตาตาม ชมทัศนียภาพที่สวยงามทั้งสองข้างทางหลัง หลังจากนั้นนําท่านตระการตา  



ตามเส้นทางหลังจากนั้นนําท่านชมจัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์  ชมเสาธงที่สูงที่สุด

ในโลกประมาณ 100 เมตร,ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด ,ชม

พระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจําพระองค์ เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก  
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER  หอคอย

ที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWINTOWER  ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก ( ปิโตนาส 452 ม. ) รถไฟลอยฟ้า

รอบเมือง    
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นําท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์  ท่านจะได้สนุกสนานกับการน่ังกระเช้าลอยฟ้า ( SKY WAY ) เป็น

เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม.   ซึ่งยาว

ที่สุดในเอเชียจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น ( โปรดนําเสื้อหนาว

ติดตัวไปด้วย ) จากนั้นนําท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  FIRST WORLD อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

หลังจากนั้น ไกด์นําท่านเข้าสู่บ่อนคาสิโนระดับชาติได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ เช่น สล๊อตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล  บัคคาร่า ลูกเต๋า  

ตู้ม้า  เป็นต้น(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากลนิยม 

เด็กอายุต่ํากว่า 21 ปี ห้ามเข้า )  เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย 

 ***โรงแรม FIRST WORLD ไม่มีห้องพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม*** 

 
 
 
 

วันที่สาม  เก็นติ้ง – ปุตราจาย่า – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – สุวรรณภูมิ               ( เช้า / กลางวัน / - ) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมหลังอาหารไกด์จะพาท่าน  
ได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุกทั้งกลางแจ้งและในร่ม สนุกกับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟ

เหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์บ้านผีสิงและร้านค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสําหรับ

เด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับสถานที่ต่าง ๆ อิสระตาม

อัธยาศัยได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางลงสู่ยอดเขา 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บน KL TOWER 
บ่าย หลังจากนั้นนําท่านแวะโรงงานช็อกโก้แลต แวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี ซึ่งเป็นทางผ่านดู

ทัศนียภาพที่สวยงามตลอดเส้นทางจากนั้นนําท่านมุ่งสู่ “ เมืองใหม่ ( PUTRA  JAYA )” 
ซึ่งข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนําท่านชมสํานักรัฐมนตรี  ชมมัสยิดสีชมพู  ซึ่งเป็น

มัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากภายในของมัสยิดตกแต่งอย่ างงดงามตระการตาผ่านชม

กระทรวงต่างๆผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก   
หลังจากนั้นนําท่านมุ่งหน้าสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ทําการเช็คอินที่เคาท์เตอร์ 

21.35 น. นําท่านเหิรฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินลุฟต์ฮันซ่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LH 783 
22.40 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.........................  

*********************************************  



อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว 
ออกเดินทางทุกวันเสาร์ – กลับวันจันทร์ ทุกสัปดาห ์

 

Flight วันเดินทาง 
ราคาผู้ใหญ่ท่าน

ละ 
พักเด่ียว 

LH 782   
1515-1815  

///////       
LH 783   

2135-2240 

1-3 FEB 2014 14,999.- 

4,900.- 
8-10 FEB 2014 14,999.- 

15-17 FEB 2014 14,999.- 

22-24 FEB 2014 14,999.- 

1-3 MAR 2014 14,999.- 

4,900.- 

8-10 MAR 2014 14,999.- 

15-17 MAR 2014 14,999.- 

22-24 MAR 2014 14,999.- 

29-31 MAR 2014 14,999.- 

5-7 APR 2014 14,999.- 

4,900.- 19-21 APR 2014 14,999.- 

26-28 APR 2014 14,999.- 

3-5 MAY 2014 14,999.- 

4,900.- 

10-12 MAY 2014 14,999.- 

17-19 MAY 2014 14,999.- 

24-26 MAY 2014 14,999.- 

31MAY - 2JUN 2014 14,999.- 
 

 
 

อัตราค่าบริการรวม 
- ตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจรไป - กลับพร้อมกรุ๊ป  
- ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน  
- อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ  
- ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ 
- ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นําเที่ยวตามรายการ 
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท(เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  
- ภาษีน้ํามันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) 
- ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ 
 



อัตราค่าบริการไม่รวม  
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร,์ซักรีด 
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง ,การจลาจล,การนัดหยุด

งาน,การถูกป ฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่

เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, คนขับรถ (30 RM ต่อท่านต่อทริปประมาณ 300 บาท) 
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ตามความพึงพอใจ) 
- บัตรเข้าสวนสนุกเก็นติ้ง 

   เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง และการยกเลิก 
กรุณาศึกษารายละเอียด 9 ข้อนี้ เงื่อนไขการบริการก่อนท าการจองทัวร์เพื่อประโยชน์ของท่าน  

1.กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระมัดจํา 5,000 บาท 
2.ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ  
3.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่ามัดจําทั้งหมด 

    4.กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%  
5. ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
6.กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ

เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ คื อ  
ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้  
7. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทยและทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก  
การเดินทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด  
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบ  
ตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว้(15 ท่านขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯและผู้เดินทางอื่นที่

เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน 

9.คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ 
ไทยร่วมเดินทางไปด้วยโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง 

 
เงื่อนไขการให้บริการ 

- สํารองที่นั่งพร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 5,000 บาท หากยังไม่ชําระค่ามัดจําถือว่าการจองไม่สมบูรณ์ บริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่ว่างมัดจําก่อน ส่วนที่เหลือชําระก่อนการเดินทาง 20 วัน 
- จํานวนผู้เดินทางขั้นต่ํา ผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ผู้

เดินทาง(บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึน้ไป)ไม่ครบ 15 ท่าน 
- เที่ยวบิน , ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสําคัญ 
- หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่าน้ัน (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึง

และไม่สามารถเดินทางได้ ) 



- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล 

หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ,ไม่ทาน

อาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อน

เดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชําระเหมาขาด 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ

ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรือในกรณีที่กระเป๋าเกิดสูญหายหรือชํารุดจากสายการบิน  
- กรณีที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ใน

รายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  
- ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินและไม่สามารถ

เปล่ียนชื่อได้ 
- เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ข้างต้นน้ีแล้วทั้งหมด  
- กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมด 
                                        ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน 

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเล่ือนวันเดินทางกลับ  

ท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินและบริษัททัวร์เรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุ๊ปเป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู้กําหนดซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้และในกรณียกเลิกการเดินทางและได้

ดําเนินการออกตั๋วเคร่ืองบินไปแล้ว(กรณีตั๋ว REFUNDได)้ผู้เดินทางจะต้องรอ REFUND ตามระบบของสาย

การบินเท่าน้ัน 
 

 


