
#14564 ทัวรมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร 3 วัน 2 คืน คาเมรอนไฮ
แลนด ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด บิน MH
ทัวรมาเลเซีย ปุตราจายา กัวลาลัมเปอร คาเมรอนไฮแลนด มัสยิดสีชมพู นํ้าตกเล
คอิสกันดา ฟารมผ้ึง ไรสตรอเบอรี่ เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland วัดชิน
สวี วัดถํ้าบาตู MITSUI OUTLET



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุ
ตรา) - คาเมรอน ไฮแลนด   

Heritage
Hotel
หรือเทียบ
เทา

2 น้ําตกอิสกานดา - ฟารมผ้ึง - ไรสตอเบอรร่ีคาเมรอน - เก็นต้ิง ไฮแลนด - กระเชาลอยฟาเก็น
ต้ิง   

“First
World”
or
Awana
Hotel
Genting
หรือเทียบ
เทา

3
วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - ตึกปิโตรนัส - อาคารสุลตาน อับดุล
ซามัด - อนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา) - พระราชวังอีสตานา ไนการา - โร
งงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

   -

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



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ปุ
ตราจายา - มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา) - คาเมรอน ไฮแลนด

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

03.30 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4 สายการบิน MALAYSIA AIRLINE
โดยมีเจาหนาท่ีของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

05:55 น. เหินฟาสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINEเท่ียวบินท่ี MH797

09.10 น. ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตราจายา..นครแหงอนาคต อันเป็นท่ีตั้งของหนวยงานราชการ รวม
ถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของ
ประเทศมาเลเซีย

บันทึกภาพความทรงจําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหงเมืองซ่ึง
สรางจากหินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามย่ิงใหญและสถานท่ีทํางานของนายก
รัฐมนตรี ตั้งอยูเมืองปุตราจายา

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานเดินทางสู คาเมรอนไฮแลนด หรือ สวิตแลนดมาเลเซีย สถานท่ีพักผอนตากอากาศท่ีขึ้นชื่อท่ีสุดแหงหน่ึงของมาเลเซีย
ระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซ่ึงมีความงดงาม อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟิต

ค่ํา

นําทานรับประทานอาหารมื้อเย็น STEAMBOAT สุกี้สไตลมาเลเซีย

พักท่ี Heritage Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

 เชา

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)



 หมายเหตุ

วันท่ี 2 น้ําตกอิสกานดา - ฟารมผึ้ง - ไรสตอเบอรร่ีคาเมรอน - เก็นติ้ง
ไฮ แลนด - กระเชาลอยฟาเก็นติ้ง

มีอาหารและเครื่องด่ืมบริการ บนเครื่อง

** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

ปุตราจายา

มัสยิดสีชมพู (มัสยิดปุตรา)

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

คาเมรอน ไฮแลนด บาย

คาเมอรอน ไฮแลนด สถานท่ีพักผอนตากอากาศท่ีขึ้นชื่อท่ีสุด แหงหน่ึงของประเทศ
มาเลเซีย ตามเสนทางท่ีคดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพ ท่ีสวยงามของธรรมชาติสอง
ขางทาง (ระยะทาง 250 กม)

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร สุกี้สไตลมาเลเซีย

 Heritage Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

นําทานเขาชม น้ําตกเลคอิสกันดา ซ่ึงไหลผานชั้นหินแกรนิต โดยชั้นสุดทายท่ีไหลลงสูสระน้ํามีความสูง 25 เมตร ในบริเวณ
ใกลเคียงมีรานขายของท่ีระลึก ผักและผลไมพ้ืนเมืองใหไดล้ิมลอง

พรอมเลือกซ้ือหาผลิตภัณฑจากใบชาโดย คาเมรอนไฮแลนด เป็นแหลงผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย อาทิ ชาย่ีหอ
BOH หรือ Best of Highlands

่ ้ ้



นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา จากนั้นแวะชม ฟารมผึ้ง สัมผัสกับความงดงามของดอกไม
หลากสี และซ้ือหาผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟารม

แลวนําชม ไรสตรอเบอรี่ ซ่ึงออกผลตลอดปี ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือซ้ือผลิตภัณฑจากสตรอเบอรี่เป็นของ
ฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไมประดับ อาทิ กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ
เบิรดออฟพาราไดซ

อําลายอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด เดินทางสู เก็นติ้ง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland 
ถึงสถานีกระเชาลอยฟา SKY WAY

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 10 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระ
เปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนําของสวนตังท่ีจะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)

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

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นท่ีระลึกกับสถานท่ีตาง ๆ และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ ท่ีไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูก
ตองตามกฎหมาย เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เป็นตน

ค่ํา

อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีเก็นติ้งตามอัธยาศัย

พักท่ี “First World” or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา

นํ้าตกอิสกานดา

ฟารมผึ้ง

ไรสตอเบอรรี่คาเมรอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ําตกอีสกันดา (Lata Iskandar Waterfall) เป็นน้ําตกท่ีมีความสวยงามแบบธรรมชาติ
อยางมาก ซ่ึงตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด โดยชื่อเต็มของน้ําตกอีสกัน
ดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยูในรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย

ซ้ือหาผลิตภัณฑจากน้ําผึ้งปลอดสารพิษในฟารม

สตอเบอรรี่ท่ีไรคาเมรอนนั้นออกผลตลอดปี ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร หรือ
ซ้ือผลิตภัณฑจากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดา
ดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไมประดับ อาทิ กุหลาบ คารเนชัน เบญจมาศ เบิรดออฟ
พาราไดซ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู - กัวลาลัมเปอร - มัสยิดอาเหม็ด - ตึกป
โตรนัส - อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด - อนุสาวรียแหงชาติ
มาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา) - พระราชวังอีสตานา ไนการา -
โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - มิตซุยเอาทเลต
กัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร - ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปา 10 RM / ใบ หามนํากระเปาใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระ
เปาใบเล็กขนาดไมเกิน 22x14x9 น้ิวไปดวยเพ่ือเตรียมนําของสวนตังท่ีจะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน)

สําหรับทานท่ีตองการเขาคาสิโน ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ปี หามเขาในคาสิโน

อิสระรับประทานอาหารเย็นท่ีเก็นติ้งตามอัธยาศัย

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

สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปิดเป็น 20TH CENTURY FOX WORLD

เก็นต้ิง ไฮแลนด

กระเชาลอยฟาเก็นต้ิง

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

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

 คํ่า  “First World” or Awana Hotel Genting หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมท่ีพัก

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลา
อําลาสายหมอก น่ังกระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา

นําทานเดินทางไปสู วัดชิน สวี สักการะรูปป้ันของพระอาจารยชิน สวี ซ่ึงเป็นเทพเจาท่ืชาวบานในมณฑลฟูเจ้ียนใหความ
เคารพนับถือ นอกจากนั้นนักทองเท่ียวท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะพระท่ีวัดแหงน้ีอยูเสมอ

นําทานแวะนมัสการ พระขันธกุมาร ท่ี วัดถํ้าบาตู เป็นศาสนสถานท่ีศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึ้นบันไดไป
ยังถํ้า ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร

จากนั้นใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงเป็นเมืองท่ีตั้งขึ้นท่ีบริเวณท่ีแมน้ํา 2 สายตัดกัน

่ ่ ่



นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร ตึกปิโตรนัส ซ่ึงเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก ดวย
ความสูงถึง 452 เมตร จากนั้นนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย

แวะถายรูปกับ อนุสาวรียทหารอาสา เพ่ือลํารึกเหตุการณ การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2 บริเวณนั้นเป็นสวนสา
ธารุณะท่ีสวยงาม

ทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย

ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซ่ึงเป็นจัตุรัส
ท่ีรําลึกถึงวันท่ีมาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําคณะแวะเลือกซ้ือ ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานท่ีใหญท่ีสุดในมาเลเซีย

อิสระใหทานไดช็อปป้ิงท่ีหาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคามากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด
(หากมีเวลาเหลือ)

......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

ค่ํา

18.05 น. นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เท่ียวบินท่ี MH780 ** มีอาหารและเครื่องด่ืม
บริการ ***

19.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ พรอมความประทับใจ

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



มัสยิดอาเหม็ด

ตึกปโตรนัส

อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด

อนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (อนุสาวรียทหารอาสา)

พระราชวังอีสตานา ไนการา

มัสยิดอาเหม็ด ซ่ึงเป็นมัสยิดเกาแกและสวยท่ีสุดในมาเลเซีย แวะถายรูปคูกับอนุสาวรีย
ทหารอาสา เพ่ือลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งท่ี 1 และ 2

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

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

ท่ีน่ีถูกสรางขึ้นเพ่ือรําลึกถึงทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากสงครามในอดีตไดแกสงครามโลกครั้ง
ท่ี 1 (คศ.1914-1918) สงครามโลกครั้งท่ี 2 (1939-1945) ท่ีญ่ีป ุนบุกยึดมาเลเซีย และ
การตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-1960) อนุสาวรียแหงน้ีตั้งอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร
ซ่ึงตกแตงใหเป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานท่ีทองเท่ียวท่ีท้ังชาวมาเลเซียและชาวตาง
ชาติเดินทางมาชมกันเป็นจํานวนมาก

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

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย บาย

ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็นของฝากขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวควรจะซ้ือติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือตามอัธยาศัย



 หมายเหตุ ** หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง **

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

มิตซุยเอาทเลตกัวลาลัมเปอร

ทาอากาศยานกัวลาลัมเปอร

ท่ีน่ีเป็นศูนยรวมสินคาแบรนดตางๆ ของมาเลเซีย ทานจะไดพบกับสินคาลดราคามากมาย
รวมท้ังแบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด

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

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
เรื่องหองพักชวงเทศกาล หองพักท่ีลูกคาระบุตอนจองทัวร ทางบริษัทจะ Request ใหทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรม

อาจเปล่ียนชนิดหองพักของลูกคา ณ วันเขาพัก แตทางบริษัทยืนยันวาจะเพียงพอตอจํานวนลูกคา เชน
Request สําหรับเตียง Double Bed หากหองไมพอ อาจะเป็นหอง TWN ขยับเตียงใหชิดกัน

Request สําหรับเตียง Triple Bed หากหองไมพอ จะจัดใหเป็น 2หอง โดยไมเก็บเงินเพ่ิม ตามเงื่อนไขของโรงแรมท่ีจอง

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

บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ีมี
ผูรวมคณะไมถึง 15 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคาทัวร
เป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

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

การชําระเงิน
มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร

สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 30 วันกอนเดินทาง(ในวันเวลาทําการ)

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

คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ 

คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 

อัตรานี้ไมรวม:
ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ

ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ

คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  
 

วีซา
หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง



หนังสือเดินทางตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

หมายเหตุ
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของ

ภาษีน้ํามันของสายบิน

กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร*** // ผูเดินทางถึง 15 ทานขึ้นไป (มีหัวหนาทัวร)

กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพ่ือประโยชนของลูกคา

สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท

ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน

ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ

ราคาน้ีเป็นราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี  ราคา 3,500 บาท

พีเรียดราคาโปรโมชั่น 6,999.- ไมสามารถตัดกรุปได *** หากตัดกรุปตองชําระเป็นราคา 7,999

ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง

 

การยกเลิก
เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใดๆ ท้ัง

สิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการเดิน
ทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ท่ีได
ระบุไวแลวท้ังหมด
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


