
#13903 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน เก็นติ้งไฮ
แลนด ชมฟุตบอลทีมชาติมาเลเซีย VS ทีมชาติไทย(รวมคาตั๋ว)
บิน MH (เก็บทิปที่สนามบิน)
ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร มัสยิดสีชมพู วัดชินสวี วัดถํ้าบาตู หาง KLCC
SURIA สนามฟุตบอล Bukit Jalil ตึกปโตรนัส มัสยิดอาเหม็ด มิตซุยเอาทเล็ท



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุ
ตรา) - กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง - เก็นต้ิง ไฮแลนด   

First
World
or
Awana
Hotel
Genting
หรือ
เทียบเทา

2 วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - หางสรรพสินคา KLCC - สนามฟุตบอลบูกิต จาลิล   

Ancasa
or
Sentral
Pudu
หรือ
เทียบเทา

3 กัวลาลัมเปอร - ตึกปิโตรนัส - มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตา
นา ไนการา - โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร -
ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

13 พ.ย. 65 - 15 พ.ย. 65 ฿11,499 ฿11,499 ฿11,499 ฿2,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุ
ตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง
- เก็นติ้ง ไฮ แลนด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4 สายการบินMALAYSIA AIRLINE
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ เก็บท่ีสนามบิน
ดอนเมือง ณ วันเดินทาง

06:00 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINEเท่ียวบินท่ี MH797 มี
อาหารและเครื่องด่ืมบริการ

09.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

จากนั้น นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) นครแหงอนาคต อันเป็นท่ีตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึง
ทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของ
ประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque)

จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland

ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY (โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะ
ฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนําของสวนตังท่ีจะนําไปใชบน
เก็นติ้ง 1 คืน)

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟา ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิอั์นหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานสู เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขต
ติดตอของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58
กิโลเมตร

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีตาง ๆ และยังมีคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เป็นตน

สําหรับทานท่ีตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หามเขาในคาสิโน

สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีเก็นติ้งตามอัธยาศัย

พักท่ี First World or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา
โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @

FIRST WORLD

หากหองพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR
และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน

 เชา



่ ่ ่ ่

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

เป็นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียท่ีเป็นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุตราจายาได
ชื่อวาเป็นเมืองในสวนท่ีสวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนหของท่ีน่ีคือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารท่ีทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารท่ี ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา จุดท่ีสูงท่ีสุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็นจุดเดนท่ีสําคัญของเมือง นอกจากนั้นก็ มีทะเลสาบท่ีสรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศน ท่ีสวยงาม และ มีสะพานท่ีออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน

กระเชาลอยฟาจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครท่ีไมเคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดท้ังปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที น่ังกระเชาขามภูเขาท่ีท่ีมีความ
อุดมสมบูรณของปาอยูอยางมาก

เก็นต้ิง ไฮแลนด บาย

เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราท่ีตั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ท่ีน่ีเป็น
เสมือนนครท่ีไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีจากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับน้ําทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิสท เวิลดพลาซา" ท่ีสามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวล่ิง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกท้ังในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นักทองเท่ียวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

 คํ่า  First World or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - หางสรรพสินคา
KLCC - สนามฟุตบอลบูกิต จาลิล

สายการบิน MALAYSIA AIRLINEเท่ียวบินท่ี MH797 มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ

คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ เก็บท่ีสนามบิน
ดอนเมือง ณ วันเดินทาง

โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 5 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระ
เปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนําของสวนตังท่ีจะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน

โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย

โรงแรม ท่ี FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเด่ียวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะท่ี Genting @
FIRST WORLD

หากหองพักท่ีบน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนโปรแกรมเป็น GENTING DAY TOUR
และมานอนท่ี KUALA LUMPUR แทน

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีตาง ๆ และยังมีคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เป็นตน
สําหรับทานท่ีตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หามเขาในคาสิโน

สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลา
อําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา

นําทานเดินทางไปสู วัดชิน สวี สักการะรูปป้ันของพระอาจารยชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจาท่ืชาวบานในมณฑลฟูเจ้ียนใหความ
เคารพนับถือ นอกจากนั้นนักทองเท่ียวท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระท่ีวัดแหงน้ีอยูเสมอ ท้ังน้ีวัด
ชิน สวีตั้งอยูในปาหินท่ีมีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน พระพุทธรูปหิน
ขนาดใหญ รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ รานอาหารเจ รวมไปถึงรูปป้ันตางๆ ท่ีเรียงรายตามทาง
เดินเลียบภูเขา

หลังจากนั้นโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทานไดพักเปล่ียนอิริยาบถท่ีบริเวณรานคาสินคาพ้ืนเมือง เพ่ือ
เลือกซ้ือหาของฝากพ้ืนเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห ท่ีมีรสหอมกลมกลอม
ราวกับกาแฟสด

นําทานแวะถายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถํ้าบาตู เป็นศาสนสถานท่ีศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ดานหนาปากทาง
ขึ้นบันไดไปยังถํ้า ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระใหทานไดช็อปป้ิงท่ี หาง KLCC SURIA หางใหญ ใตตึกแฝด พบกับสินคาแบรนดเนมลดราคามากมาย

ค่ํา

นําทานรับประทานอาหารมื้อค่ําแบบกลอง

นําทานเดินทางไปท่ี Bukit Jalil National Stadium KL Malaysia เพ่ือชมฟุตบอล ระหวางทีมชาติมาเลเซีย VS ทีม
ชาติไทย (รวมคาตั๋วชมฟุตบอลแลว)

่



 หมายเหตุ รวมคาตั๋วชมฟุตบอล ระหวางทีมชาติมาเลเซีย VS ทีมชาติไทยแลว

พักท่ี Ancasa or Sentral Pudu หรือเทียบเทา

วัดชินสวี

วัดถํ้าบาตู

กัวลาลัมเปอร

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นวัดท่ีประดิษฐานรูปป้ันของพระอาจารยชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจาท่ืชาวบานในมณฑลฟู
เจ้ียนใหความเคารพนับถือ นอกจากนั้นนักทองเท่ียวท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็
นิยมมาทําบุญสักการะพระท่ีวัดแหงน้ีอยูเสมอ ท้ังน้ีวัดชิน สวีตั้งอยูในปาหินท่ีมีระดับ
ความสูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน พระพุทธรูป
หินขนาดใหญ รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติธรรม และ รานอาหารเจ
รวมไปถึงรูปป้ันตางๆ ท่ีเรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา

วัดถํ้าบาตู เป็นวัดฮินดูขนาดใหญท่ีอยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญตั้งอยูตรงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หางสรรพสินคา KLCC บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีตั้งอยูในกัวลาลัมเปอร เปิดใหบริการในเดิอนพฤษภาคม ปี 1998
ในฐานะท่ีเป็นสวนหน่ึงของโปรเจ็กตปิโตรนาสทวินทาวเวอรหรือตึกแฝดปริโตรนาสตท่ี
เรารูจักกัน ตัวหางมีลักษณะเป็นตัวตัวแอล (L) ท่ีมีสวนย่ืนออกไปปท้ังสองขาง มีสินคา
แบรนดเนมมากมายรอนักทองเท่ียวมาชอปป้ิง นอกจากน้ีในหางมีพ้ืนท่ีสวนหน่ึงท่ี
สามารถมองเห็นวิวสวนสาธารณะ KLCC กับสระน้ําท่ีตั้งอยูระหวางกันได

สนามฟุตบอลบูกิต จาลิล คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น บนรถโดยสาร เมนู Set Box

 Ancasa or Sentral Pudu หรือเทียบเทา

เป็นสนามฟุตบอลประจําประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูในเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร เปิดตัวอยาง
เป็นทางการในวันท่ี 11 กรกฎาคม ปี 1998 ท่ีน่ีเป็นสนามกีฬาอเนกประสงคทุกท่ีน่ัง
และบานเกิดของทีมฟุตบอลชาติมาเลเซีย สนามแหงน้ีเป็นเจาภาพจัดแมตซสําคัญหลายๆ
แมตซของภูมิภาคเอเชียท่ีรวมถึงทีมฟุตบอลของไทยเรา ดวยความจุผูชมของสนามอยูท่ี
87,411 คน จึงไดชื่อวาเป็นสนามท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเป็นสนาม
ฟุตบอลท่ีใหญท่ีสุดเป็นอันดับแปดของโลก



วันท่ี 3 กัวลาลัมเปอร - ตึกปโตรนัส - มัสยิดอาเหม็ด - อาคารสุลตาน
อับดุล ซามัด - พระราชวังอีสตานา ไนการา - โรงงานผลิตช็อค
โกแลต - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

จากนั้นใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งขึ้นท่ีบริเวณท่ีแมน้ํา 2 สายตัดกัน

นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดวย
ความสูงถึง 452 เมตร

จากนั้นนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย

นําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย

ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซ่ึงเป็นจัตุรัส
ท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะแวะเลือก ซ้ือช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญท่ีสุดในมาเลเซีย

อิสระใหทานไดช็อปป้ิงท่ี หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา

22.30 น. นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เท่ียวบินท่ี MH796 มีอาหารและเครื่องด่ืม
บริการ

23.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พรอมความประทับใจ

กัวลาลัมเปอร

ตึกปโตรนัส

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองท่ีใหญท่ีสุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็นหน่ึงในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปท่ีเมืองใหมคือ ปูตราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัตริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูท่ีกัวลาลัมเปอร

เป็นอาคารสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ท่ีแวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิโตรนัสมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟา
(Skybridge) ท่ีน่ีนับวาเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดของโลก



มัสยิดอาเหม็ด

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด

พระราชวังอีสตานา ไนการา

มัสยิดอาเหม็ด ซ่ึงเป็นมัสยิดเกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถายรูปคูกับอนุสาวรีย
ทหารอาสา เพ่ือลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2

อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมือง ตั้งอยูหนาจตุรัสเมอรเดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1897
โดย เอ.ซี. นอรมัน ในชวงท่ีมาเลเซียอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ อาคารแหงน้ีถูก
ใชเป็นสํานักงานของราชการหลายฝาย ปัจจุบัน อาคารประวัติศาสตรแหงน้ีเป็นท่ีตั้งของ
ศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา
เน่ิองจากอาคารแหงน้ีเป็นศูนยกลางของเมือง นักทองเท่ียวมักจะมาถายรูปท่ีน่ี

เป็นพระราชวังแหงชาติ ท่ีเป็นสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวน
อากง พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีกวา 100,000 ตาราง
เมตร ซ่ึงมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับ
ตั้งแตนั้น

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร

 บาย

ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็นของฝากขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวควรจะซ้ือติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดตางๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมท้ังแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร คํ่า

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูท่ีเขตเซปัง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิดดําเนินการเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เพ่ือใชเป็นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซ่ึงตั้ง
หางอยูทางทิศเหนือ (ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

การชําระเงิน
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร

สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) 

คารถตูปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ 

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 

อัตรานี้ไมรวม:
คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ เก็บท่ีสนามบิน

ดอนเมือง ณ วันเดินทาง

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

วีซา
เอกสารท่ีใชในการเดินทาง  

หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท

หมายเหตุ



อัตราน้ีไมรวมคาทิปไกดและ คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ เก็บท่ี
สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง

โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีน้ํามันของสายบิน

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไมมีราคาเด็ก

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี ทานละราคา 3,500 บาท

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง
 

การยกเลิก
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ

ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด


