


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	มัสยิดอาเหม็ด	-	วัดถํ้าบาตู	-	คาเมรอน	ไฮแลนด	-	ไรชาคาเม
รอน	-	อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด

พักที่	Heritage
Hotel	Cameron
Highlands	ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

2 สวนสตอเบอรี่	-	คาเมรอน	ไฮแลนด	-	Lavender	Cameron	Garden	-
น้ําตกอิสกานดา	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	-	กระเชาลอยฟา

พักที่	First	World
Hotel	Genting
Highlands	ระดับ
3	ดาวหรือเทียบ
เทา

3 นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	หางพาวิเลียน	-	กรุง
กัวลาลัมเปอร	-	ตึกปิโตรนัส	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ
สนามบิน	KLIA	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ม.ค.	61	-	28	ม.ค.	61 ฿10,900 ฿9,900 ฿8,900 ฿4,500



ชวงเชา
04.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	Mเช็คอิน

กรุปของสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	(Malaysia	Airline)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวยความ
สะดวก
06.00	น.	นําทานเดินทางสู	เมืองกัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที	่MH797

ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
09.10	น.	เดินทางถึงสนามบิน	กัวลาลัมเปอร	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	(เวลาที่

ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย	1	ชั่วโมง)
หลังจากน้ันนําทานชม	มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ

อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2
จากน้ันนําทานผานชม	อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด	ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ	ตั้งอยูตรงขามกับ

จัตุรัสเมอรเดกา	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครือจักรภพ	จากน้ัน
นําทานเดินทางตอไปยังถํ้าบาตู
ใหทานไดนําทานแวะนมัสการ	พระขันธกุมาร	ที่วัดถํ้าบาตู	ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ืธิข์องศาสนาฮินดู	ดาน

หนาปากทางขึน้บันไดไปยังถํ้า	ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงประมาณ	43	เมตร
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
หลังจากน้ันนําทานเดินทางสู	คาเมรอน	ไฮแลนด	ซึ่งเป็นสถานที่ตากอากาศ	พักผอนที่ขึน้ชื่อที่สุดแหงหน่ึง

ของประเทศมาเลเซีย	ดินแดนที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล	4,500	ฟุต	ระหวางทางทานจะไดชมธรรมชาติบนเขาอัน
สลับซับซอนตลอดสองขางทาง	เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบดวย	สิ่งกอสรางและประวัติตางๆ
มากมาย	ชมความงามของไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา	พรอมกับทัศนียภาพอันสวยงาม	ใหทุกทานได
อิสระเลือกชิมชารสชาติตางๆและถายรูปธรรมชาติอันสวยงาม
เดินทางถึง	เมืองคาเมรอน

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
ทีพ่ัก	Heritage	Hotel	Cameron	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย



มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ
อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1
และ	2

วัดถํ้าบาตู	Batu	Cave	ชมวัดฮินดูขนาดใหญ	มีองคพระขนาดใหญตั้งปากทาง
ขึน้บันไดสูปากถํ้า

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

อาคารสุลตานอับดุลซาหมัดเป็นหน่ึงในสัญลักษณของเมือง	ตั้งอยูหนาจตุรัสเม
อรเดกาและสโมสรรอยัลสลังงอร	บนถนนจาลันทุนกูอับดุลราหมันสรางเสร็จ
ในปี	ค.ศ.	1897	โดย	เอ.ซี.	นอรมัน	ในชวงที่มาเลเซียอยูภายใตการยึดครอง
ของอังกฤษ	อาคารแหงน้ีถูกใชเป็นสํานักงานของราชการหลายฝาย	ปัจจุบัน
อาคารประวัติศาสตรแหงน้ีเป็นที่ตั้งของศาลสูงและศาลฎีกา	ลักษณะของ
อาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวรและมีหอนาฬิกา	เน่ิองจากอาคารแหง
น้ีเป็นศูนยกลางของเมือง	นักทองเที่ยวมักจะมาถายรูปที่น่ี

คาเมอรอน	ไฮแลนด	สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึน้ชื่อที่สุด	แหงหน่ึงของ
ประเทศมาเลเซีย	ตามเสนทางที่คดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพ	ที่สวยงาม
ของธรรมชาติสองขางทาง	(ระยะทาง	250	กม)

ชม	ความสวยงาม	ของไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา	ทัศนียภาพสวยงาม
มาก	ถายรูปกับคนที่รูใจ	พรอมอิสระใหทานไดเลือกชิมชารสชาติดี	หรือซื้อเป็น
ของฝากกับคนทางบาน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Heritage	Hotel	Cameron	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม



สัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย	บนยอดเขาในยามเชา	สัมผัสความสวยงามของ	สวนดอกไมเมือง
หนาว	ที่มากไปดวยความงามของ	ดอกไมเมืองหนาวนานาพันธุตางๆ	อาทิ	แยมมิรา	กุหลาบ	โคมญี่ป ุน	ฯลฯ
สนุกกับการถายรูป	ชมไรมะเขือเทศ	สีสัน	สดใส	ตื่นตากับพืชพันธุกระบองเพชร	ที่มีรูปรางแปลกตา
นําทานชม	สวนสตรอเบอรี	่และความงามของ	สวนดอกไม	ที่อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี
นําทานไปชม	สวนลาเวนเดอร	(Lavender	Cameron	Garden)	ใหทานไดอิสระถายรูปตามอัธยาศัย	แวะชม

ฟารมผึง้	ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกัน	เป็นจํานวนมาก	ใหทานไดชมบรรยากาศสภาพระบบนิเวศนภายใน
ฟารมหรือเลือกซื้อน้ําผึง้กลับบาน	ซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย
นําทานแวะถายรูปคูกับน้ําตกอีสกันดา	ซึ่งเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอยางมาก	ตั้งอยู

ระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด	โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ	Lata	Iskandar	Waterfall	อยูในรัฐเปรั
ค	ประเทศมาเลเซีย	โดยเป็นน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอดทั้งปี
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูยอดเขาเก็นติ้ง	(City	of	Entertainment)	สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ	เดินทาง

ถึงสถานีกระเชาไฟฟา	(หามนํากระเปาใบใหญขึน้กระเชา	โปรดเตรียมกระเปาขนาดเล็กไมเกิน	22x14x9	น้ิวไป
ดวยเพื่อเตรียมนําของใชสวนตัวที่จะนําไปใชบนเก็นติ้ง	1	คืน)
นําทานน่ังกระเชาลอยฟาจากสถานที	SKY	WAY	สูยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่ไมเคยหลับใหล	มีอากาศ

หนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ังกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก
จากน้ันนําทานเขาที่พัก	โรงแรมเฟิ	สรทเวิลด	ใหทานไดเพลิดเพลินกับ	CITY	OF	ENTERTAINMENT
เพลิดเพลินกับการชอปป้ิงที่	FIRST	WORLD	PLAZA	และใหมลาสุดเพิ่งเปิดปี	2017	หางสรรพสินคา	SKY
AVENUE	เป็นหางสรรพสินคาที่ทันสมัยและใหญโตบนยอดเขา	ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําของโลก
มากมาย
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย	รวมถึงรานอาหารไทย	อาหารจีน	อาหารญี่ป ุน

อาหารมาเลเซีย	หรือจะเลือกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง	และสามารถสนุกกับ	SNOW	WORLD	โลกแหงหิมะ
ใหเด็กๆไดสนุกสนานเต็มที่กับ	บานผีสิง
อิสระตามอัธยาศัย(ไมรวมคาเครื่องเลน)	หรือใหทานสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่ง	เปิดตลอด	24	ช.ม.	ที่มีเครื่อง

เลนที่ถูกกฎหมาย	อาทิ	สล็อตแมชชีน	ไฮโล	แบล็คแจค	หรือทานจะเลือกซื้อชมโชวระดับโลกตามอัธยาศัย	(กรณี
ทานที่จะเขาคาสิโน	**	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน	สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ า
กวา	21ปี	หามเขาคาสิโน**	(กรณีที่ไมไดหองพักบนเก็นติ้ง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิจ์ัดหองพักที่	กัวลาลัมเปอรแทน)

ชวงคํ่า
อิสระอาหารเย็น	เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	First	World	Hotel	Genting	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

สวนสตอเบอรรี่	ถือเป็นผลไมพื้นเมืองชนิดหน่ึงของจีน	ใหทานไดชมและภาย
ภาพประทับใจรวมถึงใหทานเก็บผลไมสดๆจากตนดวยตัวทานเอง

คาเมอรอน	ไฮแลนด	สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึน้ชื่อที่สุด	แหงหน่ึงของ
ประเทศมาเลเซีย	ตามเสนทางที่คดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพ	ที่สวยงาม
ของธรรมชาติสองขางทาง	(ระยะทาง	250	กม)



กระเชาไฟฟ ายอดเขาเก็นติ้ง	หามนํากระเปาใบใหญขึน้กระเชา	โปรดเตรียมกระเปาขนาดเล็กไมเกิน
22x14x9	น้ิวไปดวยเพื่อเตรียมนําของใชสวนตัวที่จะนําไปใชบนเก็นติ้ง	1	คืน
SNOW	WORLD	อิสระตามอัธยาศัยไมรวมคาเครื่องเลน
กรณีทานทีจ่ะเขาคาสิโน	**	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน	สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและ

เด็กอายุตํ่ ากวา	21ปี	หามเขาคาสิโน
กรณีทีไ่มไดหองพักบนเก็นติ้ง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิจ์ัดหองพักที่กัวลาลัมเปอรแทน

ชม	Lavender	Cameron	Garden	เป็นสวนดอกลาเว็นเดอรและดอกไมเมือง
หนาว	หลากหลายสี	สวนลาเวนเดอร”(Lavender	Garden)ที่ยาน	“Kea	Farm”
ที่น่ีเป็นสวนสวย	ดานในตกแตงอยางกิบ๊เก	มีมุมสวยงามใหเลือกถายรูปกัน
มากมาย	ไมวาจะเป็นมุมที่นํารองเทามาปลูกตนไม	มุมตูไปรษณีย	มุมคิตตี้ที่
เด็กๆชอบกันมาก	มุมคิวปิด	มุมปายเกๆ	และมุมไฮไลทคือมุมแปลงดอกไมดาน
หนาที่ปลูกลาเวนเดอร	ซัลเวีย	บีโกเนีย	เป็นแปลงสีมวง	เหลือง	แดง	ตัดสลับ
กันอยางสวยงาม	ขณะที่ดานบนน้ันเป็นสวนสตรอเบอรรี่ที่เปิดใหนักทองเที่ยว
สามารถเดินเขาไปเก็บสตรอเบอรี่ในสวนได	สวนบริเวณทางออกเป็นโซนราน
ขายของที่ระลึก	มากไปดวยสีสัน	มีดีไซน

น้ําตกอีสกันดา	(Lata	Iskandar	Waterfall)	เป็นน้ําตกที่มีความสวยงามแบบ
ธรรมชาติอยางมาก	ซึ่งตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด	โดยชื่อ
เต็มของน้ําตกอีสกันดาก็คือ	Lata	Iskandar	Waterfall	อยูในรัฐเปรัค	ประเทศ
มาเลเซีย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานสนุกตื่นเตนโดยนํา
ทานน่ังกระเชาลอยฟาที่	รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จาก
สถานี	SKYWAY	ระยะ	ทาง	3.4	กม.	สู	ยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี	บนยอดเขาสูงกวา	ระดับน้ําทะเล
6,000	ฟิต	ทองเที่ยวที่	"	เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะ,
โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,	สวนสนุก	Theme	Park	ทั้งในรมและ
กลางแจง	ฯลฯ	หรือเลือก	เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ
บัคคารา,	แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,	สล็อตแมชชีน	นับพันตู	ฯลฯ	บริการตลอด	24	ช.
ม.	ที่	เฟิสทเวิลด	พลาซา”	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลค
ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศมาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮ
แลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา
ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาด
ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ

กระเชาลอยฟาจากสถานที	SKY	WAY	สูยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่ไม
เคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ัง
กระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของป าอยูอยางมาก

	พักที่	First	World	Hotel	Genting	Highlands	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา



ชวงเชา	
บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ปุตราจายา(Putrajaya	City)	เมืองแหงอนาคตที่มีความงดงามประดุจเมือง

เนรมิตเป็นเมืองที่ใหความสําคัญ	กับสิ่งแวดลอม	พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม	และยังเป็นที่ตั้งของ
หนวยงานราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี	ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแหงใหม
ของมาเลเซีย
นําทานชมจัตุรัสปุตรา	นําทานชมมัสยิดปุตรา	มัสยิดสีชมพู	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสี

กุหลาบ	ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุงกัวลาลัมเปอรใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย	กรุงกัวลาลัมเปอร	ซึ่งเป็น

เมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณแมน้ํา	2	สายตัดกัน
นําทานถายรูปกับ	ตึกแฝดปิโตรนัส	ซึ่งเป็นสัญลักษณของตึกระฟาในกัวลาลัมเปอร	และยังเป็นอาคารแฝด

ที่สูงที่สุดในโลก	ที่สูงถึง	452	เมตร
จากน้ันนําทานสูตึก	พาวิเลียน	ใหทานไดอิสระช็อปป้ิงเลือกซื้อสินคาหลากหลายชนิดมากมาย
14.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	KLIA
16.10	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที่
MH774	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชั่วโมง
17.15	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	บริการอาหารเชา	ณ	โรงแรม

ชม	เมือง	ใหม	ปุตราจายา	เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย	ที่เป็นศูนยกลาง
ของ	รัฐบาล	ปุตราจายา	ได	ชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่	สวยงาม	มีรูปแบบการวาง
ผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือสวนพฤษชาติ	ทะเลสาบปุตราจายา	และ
อาคารรูปทรง	แปลกตา

แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัสยึดสีชมพู
อาคารที่	ทํา	การรัฐ	สะพาน	แขวน	ทะเลสาบ	ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม	เป็น
สถาปัตยกรรมมัสยิดสีชมพูลอยอยูบนแหลมปุตราจายา	จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด
มีความสูงเทียบเทาตึกประมาณ	25	ชั้น	เป็นจุดเดนที่สําคัญของเมือง	นอกจาก
น้ันก็	มีทะเลสาบที่สรางขึน้โดยการขุด	จึงทําใหเมืองปุตราจายามีภูมิทัศนที่
สวยงาม	และ	มีสะพานที่ออกแบบอยางสวยงามถึง	5	สะพาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



PAVILLION	KUALA	LUMPUR	(พาวิลเลี่ยน	กัวลาลัมเปอร)ชอปป้ิงมอลล
อันดับหน่ึงใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอรที่รวบรวมแฟชั่นชั้นเลิศ	ศูนยอาหารเลื่อง
ชื่อและเทศกาลอีเวนทที่จัดอยางยิ่งใหญทุกเดือนไวในที่น่ีที่เดียว	ภายใน
ตกแตงสไตลนิวยอรกอยางโออา	ใครชอบความหรูหราไฮโซไมควรพลาด
แฟชั่นระดับชั้นนํา	ทุกแบรนด	ทุกแนวรอใหคุณมาโฉบไปครอบครอง

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียและเป็นเมืองที่ใหญที่สุดในประเทศดวย
ภายในมาเลเซียเอง	กัวลาลัมเปอรมักจะเรียกยอ	ๆ	วา	KL	กัวลาลัมเปอรเป็น
หน่ึงในสามดินแดนสหพันธของมาเลเซีย	(Malaysian	Federal	Territories)
ลอมรอบดวยรัฐสลังงอรบนชายฝ่ังตะวันตกตอนกลางของคาบสมุทรมาเลเซีย
(Peninsular	Malaysia)	ฝายบริหารของรัฐบาลมาเลเซียไดยายไปที่เมืองใหม
คือ	ปูตราจายา	อยางไรก็ดี	พระราชฐานของกษตัริยของมาเลเซีย	รัฐสภา
มาเลเซีย	และฝายนิติบัญญัติยังคงอยูที่กัวลาลัมเปอร

เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเดนของเมืองกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย
ออกแบบโดย	เซซาร	เปลลี	ตั้งอยูบริเวณใจกลางยานธุรกิจของเมือง	ที่
แวดลอมดวยสวนสาธารณะ	และสวนอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร	อาคารเปโต
รนาส	มี	2	อาคารหอคอย	ซึ่งนับเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก	อาคารเปโต
รนาสเป็นอาคารสํานักงาน	ประกอบดวยสํานักงานของบริษทัพลังงานและ
น้ํามันที่มีรัฐบาลมาเลเซียเป็นหุนหลักไดแก	บริษทัเปโตรนาส	(ปิโตรเลียมนา
ชันแนลเบอรฮาด)	คือ	บริษทั	ปิโตรเลียมแหงชาติ	จํากัด	ของมาเลเชีย	ลักษณะ
เดนเมื่อเปรียบเทียบกับตึกระฟา	อื่นๆของโลก	คือการที่เป็นอาคารหอคอย	2
อาคาร	เชื่อมโดยสะพานลอยฟา	(skybridge)	อาคารแฝดใชบริษทัรับเหมา
กอสรางจาก	2	ประเทศ	คือญี่ป ุน	และเกาหลี	โดยมีนัยยะเป็นการแขงขันกัน
เป็นผูนําทางดานเทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา	สะพานลอยฟาน้ีเคย
ใชเป็นที่ถายทําภาพยนตรฮอลีวูดมาแลว	ปัจจุบันเปิดใหจองลงทะเบียนขึน้ไป
ชมวิวที่จุดน้ี	(จํานวนจํากัด)	โดยไมเสียคาใชจาย

ตั้งอยูที่เขตเซปัง	รัฐสลังงอร	ประเทศมาเลเซีย	หางจากตัวเมืองกัวลาลัมเปอร
ประมาณ	50	กิโลเมตร	เปิดดําเนินการเมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2541	เพื่อ
ใชเป็นทาอากาศยานหลัก	แทน	ทาอากาศยานสุลตาน	อับดุล	อาซิส	ซาห(สู
บัง)	ซึ่งตั้งหางอยูทางทิศเหนือ	(ปัจจุบันเปิดทําการในสายภายในประเทศ	และ
เครื่องบินขนาดเล็ก)	และเป็นทาอากาศยานหลักของมาเลเซียแอรไลน,
มาเลเซียแอรไลนคารโก	และแอรเอเชีย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศมาเลเซียมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย

โดยโรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศ
อินโดนีเซียตามที่ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือ	Double)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ	3	ทาน	ขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย	สูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
17.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่นแปลงเทีย่วบิน	ทัง้ไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

ทัง้น้ีขึ้นอยูกับสายการบิน	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไมวาจะ
เกิดจาก	ความขัดของของ	ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการตามหมาย
กําหนดการได	โปรแกรมการเดินทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	หรือเปลีย่นแปลงรายการทอง
เทีย่วบางรายการหรือทดแทนรายการทองเทีย่วบางรายการ	และจะตองมีจํานวนผูโดยสารจํานวน	15
ทานขึ้นไปจึงออกเดินทาง	ในกรณีทีมี่จํานวนผูโดยสารไมถึง	15	ทานไมมีหัวหนาทัวรไทย	อัตราคา
บริการน้ี	สําหรับเดินทางตัง้แต	20	ทานขึ้นไป	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีมี่ผูเดิน
ทางไมถึง	20	ทาน

1.	กรุณาสํารองทีน่ัง่+ชําระเงินเต็มจํานวน	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15	วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและ	ขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว



1.	คาบัตรโดยสารชั้นประหยัดไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	เสนทางตามที่ระบุในรายการ	รวมภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน
ไวเรียบรอยแลว
**คาภาษีน้ํามัน	ทีส่ายการบินเรียกเก็บ	ณ	วันที	่1	มีนาคม	พ.ศ.	2559	และทานตองชําระเพิม่เติม	ในกรณี
ทีท่างสายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่**
2.	คาที่พัก	2	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
5.	หัวหนาทัวร	หรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
6.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
7.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	30	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
4.	คาทิปไกดและคนขับรถวันละ	200	บาทตอทาน
5.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%

พาสปอรตจะตองมีอายุกอนการเดินทางไมนอยกวา	6	เดือนในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองที่
ประเทศไทย,	ประเทศมาเลเซีย	ปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศ	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธไม
คืนคาใชจายไมวากรณีใดๆ	ทิ้งสิ้น
**	กรุณาสงมอบหนังสือเดินทางใหบริษทัฯ	กอนวันเดินทาง	เพื่อประโยชนของทานเอง	**

ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ผูใหญทานละ	3,500	บาท
ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทั	ฯ	กอนทุกครั้ง	มิเชนน้ัน

ทางบริษทั	ฯ	จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป		คืนเงินทั้งหมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15	วันขึน้ไป	เก็บคาใชจาย	ทานละ	10,000	บาท
4.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	8-14	วัน	เก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
6.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทย,	ประเทศอินโดนีเซีย	และ

ประเทศฟิลิปปินส	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้น	ในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะ
ตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แต
ทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ	คาธรรมเนียม	ในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาท		และคา
ใชจายอื่นๆ	ตามเงื่อนไข
7.	ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra	Flight	และ
Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจํา	หรือคาทัวรทั้งหมดเน่ืองจากคาตัว๋เป็นการเหมาจายในเที่ยวบินน้ันๆ


