#14564 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน คาเมรอนไฮ
แลนด ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด บิน MH

ทัวรมาเลเซีย ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร คาเมรอนไฮแลนด มัสยิดสีชมพู นํ้าตกเล
คอิสกันดา ฟารมผึ้ง ไรสตรอเบอรี่ เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland วัดชิน
สวี วัดถํ้าบาตู MITSUI OUTLET

สรุปการเดินทาง
วันที่

1

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ - ทา อากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุ
ตรา) - คาเมรอน ไฮแลนด





โรงแรม



Heritage
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2

นํ ้า ตกอิสกานดา - ฟารมผึ้ง - ไรสตอเบอรรี่คาเมรอน - เก็นติ้ง ไฮแลนด - กระเชา ลอยฟ า เก็น
ติ้ง







“First
World”
or
Awana
Hotel
Genting
หรือเทียบ
เทา

3

วัดชินสวี - วัดถํ้า บาตู - กัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - ตึกปิ โตรนัส - อาคารสุลตา น อับดุล
ซามัด - อนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา) - พระราชวังอีสตานา ไนการา - โร
งงานชอคโกแลต (รา นชอคโกแลต) มาเลเซีย - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทา อากาศยาน
กัวลาลัมเปอร - ทา อากาศยานสุวรรณภูมิ







-

กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

3 ม.ค. 65 - 5 ม.ค. 65

฿7,999

฿7,999

฿7,999

฿3,500

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุ
ตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - คาเมรอน ไฮแลนด
เชา
03.30 น. คณะพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน เตอร M1-M4 สายการบิน MALAYSIA AIRLINE
โดยมีเจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
05:55 น. เหินฟ าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797
09.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
นํ าทานเดินทางสูเมือง ปุต ราจายา (putrajaya city) ปุต ราจายา..นครแหงอนาคต อันเป็ นที่ต ั้งของหน วยงานราชการ รวม
ถึงทําเนี ยบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝั นในนิ ยายอาหรับราตรีของสถาปั ต ยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของ
ประเทศมาเลเซีย
บันทึกภาพความทรงจําที่จัต ุรัสปุต รา โดยมีฉากหลังเป็ นมัสยิดปุต รา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหงเมืองซึ่ง
สรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุต รา ทําเนี ยบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายก
รัฐมนตรี ตั้งอยูเมืองปุต ราจายา
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิต แลนดมาเลเซีย สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุดแหงหนึ่ งของมาเลเซีย
ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม อยูสูงกวาระดับนํ้ าทะเล 4,500 ฟิ ต
คํ่า
นํ าทานรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตลมาเลเซีย
พักที่ Heritage Hotel หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)

ปุตราจายา
เป็ นเมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซียที่เป็ นศูนยกลางการบริหารของรัฐบาล ปุต ราจายาได
ชื่อวาเป็ นเมืองในสวนที่สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสน หของที่นี่คือสวน
พฤษชาติ ทะเลสาบปุต ราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)
แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสีชมพูอาคารที่ ทํา
การรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนี ยภาพทีสวยงาม เป็ นสถาปั ต ยกรรมมัสยิด
สีชมพูลอยอยูบนแหลมปุต ราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ
25 ชั้น เป็ นจุดเดนที่สําคัญของเมือง นอกจากนั ้นก็ มีทะเลสาบที่สรางขึ้นโดยการขุด จึง
ทําใหเมืองปุต ราจายามีภูมิทัศน ที่สวยงาม และ มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง 5
สะพาน



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาเมรอน ไฮแลนด
คาเมอรอน ไฮแลนด สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึ้นชื่อที่สุด แหงหนึ่ งของประเทศ
มาเลเซีย ตามเสนทางที่คดเคีย๊ วตามไหลเขาชมทัศนี ยภาพ ที่สวยงามของธรรมชาติสอง
ขางทาง (ระยะทาง 250 กม)



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สุกี้สไตลมาเลเซีย
 Heritage Hotel หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ บนเครื่อง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

นํ้าตกอิสกานดา - ฟารมผึ้ง - ไรสตอเบอรรี่คาเมรอน - เก็นติ้ง
ไฮ แลนด - กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
นํ าทานเขาชม นํ้ าตกเลคอิสกันดา ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิ ต โดยชั้นสุดทายที่ไหลลงสูสระนํ้ ามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณ
ใกลเคียงมีรานขายของที่ระลึก ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้มลอง
พรอมเลือกซื้อหาผลิต ภัณฑจากใบชาโดย คาเมรอนไฮแลนด เป็ นแหลงผลิต ชาที่มีช่ อ
ื เสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชายี่หอ
BOH หรือ Best of Highlands
่

้

้

นํ าทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั ้นแวะชม ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม
หลากสี และซื้อหาผลิต ภัณฑจากนํ้ าผึ้งปลอดสารพิษในฟารม
แลวนํ าชม ไรสตรอเบอรี่ ซึ่งออกผลตลอดปี ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือซื้อผลิต ภัณฑจากสตรอเบอรี่เป็ นของ
ฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไมประดับ อาทิ กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ
เบิรดออฟพาราไดซ
อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสู เก็นติ้ง
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
จากนั ้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland
ถึงสถานี กระเชาลอยฟ า SKY WAY
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป า 10 RM / ใบ หามนํ ากระเป าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั ้นทานสมาชิกทัวรต องเตรียมกระ
เป าใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 นิ้ วไปดวยเพื่อเตรียมนํ าของสวนตังที่จะนํ าไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
นํ าทานนั่ ง กระเชาลอยฟ า ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบริสุทธิอ์ ันหนาวเย็น (โปรดนํ าเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)
ใหทานไดถ ายรูปภาพเก็บไวเป็ นที่ระลึกกับสถานที่ต าง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูก
ตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เป็ นตน
คํ่า
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย
พักที่ “First World” or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นํ้าตกอิสกานดา
นํ้ าตกอีสกันดา (Lata Iskandar Waterfall) เป็ นนํ้ าตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติ
อยางมาก ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด โดยชื่อเต็มของนํ้ าตกอีสกัน
ดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยูในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ฟารมผึ้ง
ซื้อหาผลิต ภัณฑจากนํ้ าผึ้งปลอดสารพิษในฟารม

ไรสตอเบอรรี่คาเมรอน
สตอเบอรรี่ที่ไรคาเมรอนนั ้นออกผลตลอดปี ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือ
ซื้อผลิต ภัณฑจากสตรอเบอรี่เป็ นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดา
ดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไมประดับ อาทิ กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ เบิรดออฟ
พาราไดซ



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

เก็นติ้ง ไฮแลนด
เก็นติ้ง ไฮแลนด เป็ นคอมเพล็กซของสิ่งปลูกสราที่ต ั้งอยูบนยอดเขาเก็นติ้ง ที่นี่เป็ น
เสมือนนครที่ไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี จากการตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวา
ระดับนํ้ าทะเล 1,700 เมตร บนเก็นติ้งไฮแลนดพรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัต ตาคาร ราน
กาแฟ และยังมี "เฟิ สท เวิลดพลาซา" ที่สามารถเพลิดเพลินกับดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง
30 เลน, บริการนวดแผนโบราณ, สวนสนุกทั้งในรมและกลางแจง หรือแมแตคาสิโนให
นั กทองเที่ยวเขาไปลองเลนเสี่ยงโชคได

กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง
กระเชาลอยฟ าจากสถานที SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครที่ไมเคยหลับใหล
มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ใชเวลาประมาณ 10 นาที นั่ งกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก



คํ่า

 “First World” or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป า 10 RM / ใบ หามนํ ากระเป าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั ้นทานสมาชิกทัวรต องเตรียมกระ
เป าใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 นิ้ วไปดวยเพื่อเตรียมนํ าของสวนตังที่จะนํ าไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)
สําหรับทานที่ต องการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุต ํ่ากวา 21 ปี หามเขาในคาสิโน
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย
โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD
หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม
ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนโปรแกรมเป็ น GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA LUMPUR แทน
สวนสนุกกลางแจงขณะนี้ กําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิ ดเป็ น 20TH CENTURY FOX WORLD

วันที่ 3



กิจกรรม

วัดชินสวี - วัดถํ้าบาตู - กัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - ตึกป
โตรนัส - อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด - อนุสาวรียแหงชาติ
มาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา) - พระราชวังอีสตานา ไนการา โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - มิตซุยเอาทเลต
กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก
อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลา
อําลาสายหมอก นั่ งกระเชาไฟฟ ากลับสูสถานี กระเชาไฟฟ าโกตงจายา
นํ าทานเดินทางไปสู วัดชิน สวี สักการะรูปปั้ นของพระอาจารยชิน สวี ซึ่งเป็ นเทพเจาทื่ชาวบานในมณฑลฟูเจี้ยนใหความ
เคารพนั บถือ นอกจากนั ้นนั กทองเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระที่วัดแหงนี้ อยูเสมอ
นํ าทานแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถํ้าบาตู เป็ นศาสนสถานที่ศักดิส
์ ิทธิข์ องศาสนาฮินดู ดานหน าปากทางขึ้นบันไดไป
ยังถํ้า ขางบนมีรูปปั้ นของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร
จากนั ้นใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งเป็ นเมืองที่ต ั้งขึ้นที่บริเวณที่แมนํ้า 2 สายตัดกัน
่

่

่

นํ าทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปิ โตรนั ส ซึ่งเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวย
ความสูงถึง 452 เมตร จากนั ้นนํ าทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย
แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพื่อลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 บริเวณนั ้นเป็ นสวนสา
ธารุณะที่สวยงาม
ทานชม พระราชวังอิสตันน า ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย
ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็ นสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูต รงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่งเป็ นจัต ุรัส
ที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าคณะแวะเลือกซื้อ ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญที่สุดในมาเลเซีย
อิสระใหทานไดช็อปปิ้ งที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํ ากวา 50 แบรนด
(หากมีเวลาเหลือ)
......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนั ดหมาย
คํ่า
18.05 น. นํ าทานลัดฟ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที่ MH780 ** มีอาหารและเครื่องดื่ม
บริการ ***
19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

วัดชินสวี
เป็ นวัดที่ประดิษฐานรูปปั้ นของพระอาจารยชิน สวี ซึ่งเป็ นเทพเจาทื่ชาวบานในมณฑลฟู
เจี้ยนใหความเคารพนั บถือ นอกจากนั ้นนั กทองเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็
นิ ยมมาทําบุญสักการะพระที่วัดแหงนี้ อยูเสมอ ทั้งนี้ วัดชิน สวีต ั้งอยูในป าหินที่มีระดับ
ความสูงเหนื อนํ้ าทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน พระพุทธรูป
หินขนาดใหญ รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัต ิธรรม และ รานอาหารเจ
รวมไปถึงรูปปั้ นตางๆ ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา

วัดถํ้าบาตู
วัดถํ้าบาตู เป็ นวัดฮินดูขนาดใหญที่อยูภายในถํ้า มีองคพระขนาดใหญต ั้งอยูต รงปากทาง
ขึ้นบันไดสูปากถํ้า

กัวลาลัมเปอร
เป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็ นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย ภายใน
มาเลเซียเอง กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ ๆ วา KL กัวลาลัมเปอรเป็ นหนึ่ งในสามดินแดน
สหพันธของมาเลเซีย (Malaysian Federal Territories) ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบน
ชายฝั่ งตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย (Peninsular Malaysia) ฝ ายบริหาร
ของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหมคือ ปูต ราจายา อยางไรก็ดี พระราชฐานของ
กษัต ริยของมาเลเซีย รัฐสภามาเลเซีย และฝ ายนิ ต ิบัญญัต ิยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

มัสยิดอาเหม็ด
มัสยิดอาเหม็ด ซึ่งเป็ นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย แวะถายรูปคูกับอนุสาวรีย
ทหารอาสา เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2

ตึกปโตรนัส
เป็ นอาคารสถาปั ต ยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย
เซซาร เปลลี ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง ที่แวดลอมดวยสวนสาธารณะและ
สวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ตึกปิ โตรนั สมี 2 ตึกตั้งคูกัน เชื่อมโดยสะพานลอยฟ า
(Skybridge) ที่นี่นับวาเป็ นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด
อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณของเมือง ตั้งอยูหน าจตุรัสเมอรเดกา
และสโมสรรอยัลสลังงอร บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จในปี ค.ศ. 1897
โดย เอ.ซี. นอรมัน ในชวงที่มาเลเซียอยูภายใตการยึดครองของอังกฤษ อาคารแหงนี้ ถ ูก
ใชเป็ นสํานั กงานของราชการหลายฝ าย ปั จจุบัน อาคารประวัต ิศาสตรแหงนี้ เป็ นที่ต ั้งของ
ศาลสูงและศาลฎีกา ลักษณะของอาคารเป็ นสถาปั ต ยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา
เนิ่ องจากอาคารแหงนี้ เป็ นศูนยกลางของเมือง นั กทองเที่ยวมักจะมาถายรูปที่นี่

อนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา)
ที่นี่ถ ูกสรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิต จากสงครามในอดีต ไดแกสงครามโลกครั้ง
ที่ 1 (คศ.1914-1918) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945) ที่ญี่ปุนบุกยึดมาเลเซีย และ
การตอสูกับคอมมิวนิ สต (1948-1960) อนุสาวรียแหงนี้ ต ั้งอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร
ซึ่งตกแตงใหเป็ นสวนสาธารณะและเป็ นสถานที่ทองเที่ยวที่ทั้งชาวมาเลเซียและชาวตาง
ชาติเดินทางมาชมกันเป็ นจํานวนมาก

พระราชวังอีสตานา ไนการา
เป็ นพระราชวังแหงชาติ ที่เป็ นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรต วน
อากง พระราชวังแหงนี้ จะเป็ นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง และ
มีถ นนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวังแหงนี้ ต ั้งอยูบนพื้นที่กวา 100,000 ตาราง
เมตร ซึ่งมีการครอบครองมาตั้งแตทศวรรษที่ 1990 และกลายเป็ นเขตพระราชฐานนั บ
ตั้งแตนั้น



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย
ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็ นของฝากขึ้นชื่ออยางหนึ่ งที่นักทองเที่ยวควรจะซื้อติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร
ที่นี่เป็ นศูนยรวมสินคาแบรนดต างๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมทั้งแบรนดชั้นนํ ากวา 50 แบรนด

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร
ทาอากาศยานนี้ ต ั้งอยูที่เขตเซปั ง รัฐสลังงอร ประเทศมาเลเซีย หางจากตัวเมือง
กัวลาลัมเปอรประมาณ 50 กิโลเมตร เปิ ดดําเนิ นการเมื่อวันที่ 27 มิถ ุนายน พ.ศ. 2541
เพื่อใชเป็ นทาอากาศยานหลักแทนทาอากาศยานสุลตาน อับดุล อาซิส ซาห(สูบัง) ซึ่งตั้ง
หางอยูทางทิศเหนื อ (ปั จจุบันเปิ ดทําการในสายภายในประเทศ และเครื่องบินขนาดเล็ก)



คํ่า

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็ นทาอากาศยานที่เปิ ดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิ ดใชแคเที่ยวบิน
ภายในประเทศ ในตอนนี้ เป็ นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็ นทา
อากาศยานนานาชาติที่มีผูเดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักที่ลูกคาระบุต อนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ใหทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม
อาจเปลี่ยนชนิ ดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชน
Request สําหรับเตียง Double Bed หากหองไมพอ อาจะเป็ นหอง TWN ขยับเตียงใหชิดกัน
Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเป็ น 2หอง โดยไมเก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
บริษัทฯมีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มี
ผูรวมคณะไมถ ึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็ นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิและอื่นๆที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของทา
งบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัต ิเหตุต างๆ

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหน าพาสปอรต ใหเจาหน าที่จองทัวร
สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 30 วันกอนเดินทาง(ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
คาบัต รเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั ้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ
คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
คาธรรมเนี ยมกระเป าเดินทางที่นํ้าหนั กเกิน 20 กก.
คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
หนั งสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันที่จะออกเดินทาง

หนั งสือเดินทางตองมีหน าวางอยางน อย 2 หน า

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีนํ้ามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหน าทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหน าทัวร)
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชน ของลูกคา
สําหรับหนั งสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท
ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน
ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ
ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก
ทารกอายุต ํ่ากวา 2 ปี ราคา 3,500 บาท
พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.- ไมสามารถตัดกรุปได *** หากตัดกรุปตองชําระเป็ นราคา 7,999
ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหน ากอนเดินทาง

การยกเลิก
เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้ง
สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนั กทองเที่ยวเอง
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
กรณีนักทองเที่ยวตองการทําการยกเลิกและเป็ นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นั บจากวัน
ที่ลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล

