


1
สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA	-
นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	วัดเทียนโฮว	-	พระราชวังอีสตา
นา	ไนการา	หรือ	อิสตานาเนการา	-	ลานประกาศเอกราช	หรือ	จัตุรัสเมอรเดกา	-
มัสยิดอาเหม็ด

พักที่
Ancasa
Hotel
Kuala
Lumpur
ระดับ	3
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

2 วัดถํ้าบาตู	-	เก็นติ้ง	สกายเวย	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	-	เฟิสทเวิลดพลาซา	-	กรุง
กัวลาลัมเปอร

พักที่
Ancasa
Hotel
Kuala
Lumpur
ระดับ	3
ดาว
หรือ
เทียบ
เทา

3 กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ตึกปิโตรนัส	-	โรงงานผลิตช็อคโกแลต	-	สนามบินนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

19	พ.ค.	61	-	21	พ.ค.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,500

1	มิ.ย.	61	-	3	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,500

8	มิ.ย.	61	-	10	มิ.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿8,999 ฿3,500



ชวงเชา
04.00	น.	คณะมาพรอมกันที่	สนามบินสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชัน้	4	ประตู	3	เคานเตอร	M	เช็ค

อินกรุปของสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	(Malaysia	Airline)	โดยมีเจาหนาที่ใหการตอนรับ	และอํานวย
ความสะดวก

05.55	น.นําทานเดินทางสู	เมืองกัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที	่MH797
ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง

09.05	น.	เดินทางถึงสนามบิน	กัวลาลัมเปอร	นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว	(เวลา
ทีป่ระเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)

หลังจากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ปุตราจายา(Putrajaya	City)	เมืองแหงอนาคตที่มีความงดงามประดุจ
เมืองเนรมิตเป็นเมืองที่ใหความสําคัญ	กับสิ่งแวดลอม	พลังงานสะอาดและเทคโนโลยี่สมัยใหม	และยังเป็นที่ตั้ง
ของหนวยงานราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี	ชมความงามของสถาปัตยกรรมที่สวยงามในนครแหง
ใหมของมาเลเซีย

นําทานชมจัตุรัสปุตรา	นําทานชม	มัสยิดปุตรา	มัสยิดสีชมพู	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสี
กุหลาบ	ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชม	วัดเทียนโฮว	วัดจีนที่สวยงามแหงหน่ึง	นําทานสักการะขอพรองคราชินีสวรรคเพื่อความเป็นสิริ

มงคล	วัดจีนแหงน้ีสรางดวยเงินทุนของชาวจีนในมาเลเซีย	โดยมีรัฐบาลสนับสนุนเงินในการสราง	ภายใน
ประดับดวยโคมไฟจีนสีแดงเป็นจํานวนมาก	ดูแลวสวยงามแปลกตา	ในวิหารยังมีเจาแมกวนอิมองคใหญโดดเดน
อีกดวย

หลังจากน้ันนําทานผานชมและถายรูป	บริเวณดานหนาของ	พระราชวังอิสตานา	ไนการา	(Istana	Negara
Palace)	พระราชวังแหงชาติ	ซึ่งเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี	พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุม
อาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทาง

จากน้ันนําทานชม	จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหงอิสระภาพ)	ลานประกาศเอกราช	Independence	Square
หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยางยาวนาน	เป็นลานขนาดใหญคลายสนามหลวงเมืองไทย	และชม
เสาธงขนาดใหญ	UnionJack	ที่สูงถึง	100	เมตร	โดยบริเวณรอบๆน้ียังมีสถาปัตยกรรมอังกฤษอาทิเชน	ตึก
อาคาร	หอนาฬิกา	ทุกๆวันธาติของมาเลเซีย	ชาวมาเลเซียจะมาเฉลิมฉลองกัน

หลังจากน้ันนําทานชม	มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ
อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2

จากน้ันนําทานผานชม	อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด	ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ทางราชการ	ตั้งอยูตรงขามกับ
จัตุรัสเมอรเดกา	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครือจักรภพ

ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	Ancasa	Hotel	Kuala	Lumpur	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา



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

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

พระราชวังอิสตานาไนการา	พระราชวังแหงชาติ	สถานที่ประทับของสมเด็จ
พระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากง	พระราชวังแหงน้ีจะเป็นกลุมอาคารรูป
ทรง	โดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง	และมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสน
ทางพระราชวังแหงน้ีตั้งอยูบนพื้นที่กวา	100,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีการครอบ
ครองมาตั้งแตทศวรรษที่	1990	และกลายเป็นเขตพระราชฐานนับตั้งแตน้ัน



จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหง	อิสระภาพ)	ลานประกาศ	เอกราช	Independence
Square	หลังจากที่อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยางยาวนาน	เป็นลาน
หญาสีเขียวขนาดใหญ	หากจะเทียบกับของประเทศไทย	จะคลายกับสนาม
หลวงบานเรา	และชมอดีต	เสาธงที่สูงที่สุดในโลก	Union	Jack	ที่สูงถึง	100
เมตร	โดยบริเวณรอบๆน้ี	ยังเป็นสถาปัตยกรรมอังกฤษ	อยางเห็นไดชัด	ไมวา
จะเป็นตึก	อาคาร	หอนาฬิกา	ที่ทุกๆ	วันชาติของ	มาเลเซีย	ชาวมาเลเชีย	จะมา
ชุมชนเพื่อ	เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน	ซึ่งธงชาติ	อังกฤษไดถูก	ลดลงครั้ง
สุดทาย	เมื่อ	วันที่	31	สิงหาคม	1957	และ	แทนที่ดวยธงชาติ	มาเลเซีย

มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ
อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1
และ	2

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

	พักที่	Ancasa	Hotel	Kuala	Lumpur	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา-ชวงบาย	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางตอไปยังถํ้าบาตู	(Batu	Cave)	ใหทานไดาทานแวะนมัสการ	พระขันธกุมาร	ที่วัดถํ้าบา
ตู	ซึ่งเป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ืธิข์องศาสนาฮินดู	ดานหนาปากทางขึน้บันไดไปยังถํ้า	ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธ
กุมารสูงประมาณ	43	เมตร

จากน้ันนําทานเดินทางสูยอดเขาเก็นติ้ง	(City	of	Entertainment)	สถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ	เดิน
ทางถึงสถานีกระเชาไฟฟา	นําทานน่ังกระเชาลอยฟาจากสถานที	SKY	WAY	สูยอดเขา	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	นครที่
ไมเคยหลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี	ใชเวลาประมาณ	10	นาที	น่ังกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดม
สมบูรณของป าอยูอยางมาก

จากน้ันนําทานชม	เฟิสรทเวิลดพลาซา	ใหทานไดเพลิดเพลินกับ	CITY	OF	ENTERTAINMENT	เพลิดเพลิน
กับการชอปป้ิงที	่FIRST	WORLD	PLAZA	และใหมลาสุดเพิ่งเปิดปี	2017	หางสรรพสินคา	SKY	AVENUE	เป็น
หางสรรพสินคาที่ทันสมัยและใหญโตบนยอดเขา	ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําของโลกมากมาย	ทาน
สามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย	รวมถึงรานอาหารไทย	อาหารจีน	อาหารญี่ป ุน	อาหาร
มาเลเซีย	หรือจะเลือกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง	และสามารถสนุกกับ	SNOW	WORLD	โลกแหงหิมะ	ใหเด็กๆ
ไดสนุกสนานเต็มที่กับ	บานผีสิง

อิสระตามอัธยาศัย(ไมรวมคาเครื่องเลน)	หรือใหทานสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่ง	เปิดตลอด	24	ช.ม.	ที่มี
เครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย	อาทิ	สล็อตแมชชีน	ไฮโล	แบล็คแจค	หรือทานจะเลือกซื้อชมโชวระดับโลกตามอัธยาศัย
(กรณีทานที่จะเขาคาสิโน	**	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน	สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็ก
อายุตํ่ ากวา	21ปี	หามเขาคาสิโน**	(กรณีที่ไมไดหองพักบนเก็นติ้ง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิจ์ัดหองพักที่
กัวลาลัมเปอรแทน)

**	อิสระอาหารกลางวัน	เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดอิสระกับการช็อปป้ิงไดอยาง
เต็มที*่*

นําทานเดินทางกลับสูเมืองกัวลาลัมเปอร



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร

ทีพ่ัก	Ancasa	Hotel	Kuala	Lumpur	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

วัดถํ้าบาตู	Batu	Cave	ชมวัดฮินดูขนาดใหญ	มีองคพระขนาดใหญตั้งปากทาง
ขึน้บันไดสูปากถํ้า

เก็นติ้ง	สกายเวย	GENTING	SKY	WAY	ทานจะไดสนุกสนานกับการน่ัง
กระเชาลอยฟา	ที่ไดรับการยกยองใหเป็นระบบโมโนเคเบิลคารที่เร็วที่สุดของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต	เทคโนโลยีใหมลาสุดซึ่งสามารถวิ่งได	6	เมตรตอ
วินาที	จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง	3.4	กม.	ทานจะไดชมทัศนียภาพที่เขียว
ชอุมไปตลอดทาง	พรอมทั้งสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ ์
อันหนาวเย็น

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

ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา”	ประเทศมาเลเซีย	คุณจะไดพบกับ	ไทมสสแควรและยูนิ
เวอรแซลวอลคที่เฟิสทเวิลดพลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศ
มาเลเซีย	"	เก็นติ้ง	ไฮแลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอม
ไปดวยรานคา	ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับ
รูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการเสมือนกับคุณไดไปเยือน
ณ	สถานที่น้ันจริง	ๆ	อิสระทองเที่ยวที่	"เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิส
โก,	คาราโอเกะ,	โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme
Park	ทั้งในรมและกลางแจงฯลฯ(ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)	หรือเลือก
เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค	นานาชนิด	อาทิ	บัคคารา,แบล็คแจ็ค,
รูเล็ต,สล็อตแมชชีน	นับพันตูฯลฯ	บริการตลอด	24ช.ม.



กรณีทานทีจ่ะเขาคาสิโน	สุภาพบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน	สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและ
เด็กอายุตํ่ ากวา	21ปี	หามเขาคาสิโน

กรณีทีไ่มไดหองพักบนเก็นติ้ง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิจ์ัดหองพักทีก่ัวลาลัมเปอรแทน

**อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นเลือกทานอาหารตามอัธยาศัย	เพื่อใหทานไดอิสระกับการ
ช็อปป้ิงไดอยางเต็มที*่*

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

	พักที่	Ancasa	Hotel	Kuala	Lumpur	ระดับ	3	ดาว	หรือ	เทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงกัวลาลัมเปอร	ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย	กรุงกัวลาลัมเปอร	ซึ่งเป็น
เมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณแมน้ํา	2	สายตัดกัน

นําทานถายรูปกับ	ตึกแฝดปิโตรนัส	ซึ่งเป็นสัญลักษณของตึกระฟาในกัวลาลัมเปอร	และยังเป็นอาคารแฝด
ที่สูงที่สุดในโลก	ที่สูงถึง	452	เมตร

นําทานชมโรงงานช็อคโกแลต	ซึ่งเป็นโรงงานช็อคโกแลตที่ใหญที่สุดในมาเลเซีย	ใหทุกทานไดเลือกซื้อช็อค
โกแลตรสชาติแปลกใหม	หลายหลายมามายเป็นของฝากกลับบาน

จากน้ันนําทานช็อปป้ิงที่	Mitsui	Outlet	Park	KLIA	Sepang	Outlet	Mall	ซึ่งเป็น	Outlet	ขนาดใหญที่สุดแหง
หน่ึงในเอเชีย

รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
15.00	น.	สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู	สนามบิน	กัวลาลัมเปอร

18.05	น.	นําทานเดินทางกลับสู	กรุงเทพมหานคร	โดยสายการบิน	มาเลเซียแอรไลน	เทีย่วบินที่
MH780	ใชเวลาเดินทางประมาณ	2	ชัว่โมง

19.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



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

เราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่	Cocoa	Boutique	โรงงานผลิตชอคโกแลตที่ใหญ
ที่สุดในมาเลเซีย	และทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบานไดดวย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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.บริษทัฯสงวนสิทธิท์ี่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหายไมวากรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของไทยไม
อนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง
2.บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯไม

สามารถควบคุมไดเชนการนัดหยุดงาน,จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน
3.บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยวโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา	(โปรแกรม

และรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับภาวะอากาศ	และเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็น
สําคัญ)

4.บริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
5.กรณีที่คณะไมครบจํานวน10ทานทางบริษทัฯสงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทางโดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทานท

ราบลวงหนาอยางนอย7	วันกอนการเดินทาง
6.เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
7.ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทางบ

ริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

1.กรุณาจองลวงหนาอยางนอย	30	วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินมัดจํา	5,000	บาท	(ที่น่ังจะยืนยันเมื่อ
ไดรับเงินมัดจําแลวเทาน้ัน)
2.การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษทัฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา	15	วันทานควรจัดเตรียมคาทัวรให

เรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษทัตองสํารองคาใชจายในสวนของคาที่พักและตัว๋เครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวา
ทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

1.	คาตัว๋โดยสารเครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ	พรอมคาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิง
และคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน
-	กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ	โดยการชําระเงินเพื่อ
อัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน	ณ	วันเดินทาง	เทาน้ัน

2.	คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ	(สองทานตอหน่ึงหอง)	
**	ในกรณีที่ทานจองหองพักแบบ	TRIPLE	[	2	เตียง+1	ที่นอนเสริม	]	แลวทางโรงแรมไมสามารถจัดหารหองพักแบบ
TRIPLE	ได	ทางบริษทัอาจมีการจัดหองพักใหตามความเหมาะสมตอไป	**

3.	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ

4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

5.	คารถรับสงและระหวางนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ

6.	คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง	คุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000	บาท	คารักษาพยาบาล
กรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ	200,000	บาท	ตามเงื่อนไขของกรมธรรม

1.คาทําหนังสือเดินทางไทย	และเอกสารตางดาวตางๆ
2.กระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม/ทาน	สวนเกินน้ําหนัก	เงื่อนไขตาม

สายการบินกําหนด
3.คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการ	เชน	คาเครื่องดื่ม,	คาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,	คาโทรศัพท,	คาซักรีดฯลฯ



4.คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติหรือคนตางดาว
6.คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
7.	คาทิปสําหรับ	คนขับรถและมัคคุเทศกทองถิ่น	ตอทานละ	18	USD	ตอ/ทริป/ตอทาน*

**	ลูกคาทานใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมูลเพิม่
เติมกับทางเจาหนาทีบ่ริษทัได	**
เบี้ยประกันเริ่มตน	370	บาท	[ระยะเวลา	5-7	วัน]

เบี้ยประกันเริ่มตน	430	บาท	[ระยะเวลา	8-10	วัน]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุมากกวา	16	หรือนอยกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	3	ลานบาท]

ความครอบคลุมผูเอาประกันทีมี่อายุนอยกวา	16	หรือมากกวา	75	ปี	
[รักษาพยาบาล	2	ลาน,	รักษาตอเน่ือง	2	แสน,	เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ	1.5	ลานบาท]

PASSPORT	:	ตองมีอายุการใชงานคงเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง

ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบิน	หักออก	ผูใหญทานละ	3,500	บาท

***ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศก	ละ	600	บาท	/ทริป/ตอทาน***	ทิปหัวหนา
ทัวรแลวแตความประทับใจ

**บริการแจกน้ําดื่มวันละ	1	ขวด	**

**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**

สําหรับผูเดินทางทีอ่ายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ในกรณีทีลู่กคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ	กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ัน
ทางบริษทัฯ	จะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น

เรื่องตัว๋เครื่องบินและทีน่ัง่บนเครื่องบิน
1.	ในการเดินทางเป็นหมูคณะ	ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน	หากตองการเคลื่อนวันเดินทางกลับ	ทาน

จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบิน	และบริษทัทัวรเรียกเก็บและการจัดที่น่ังของกรุป	เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผูกําหนด	ซึ่งทางบริษทัฯ	ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	และในกรณียกเลิกการเดินทาง	และไดดําเนินการ	ออก
ตัว๋เครื่องบินไปแลว	(กรณีตัว๋	REFUNDได)	ผูเดินทางตองรอ	REFUND	ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน

2.	ทางบริษทัไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋เครื่องบินแลว	หากทานยกเลิกทัวร	ไมวาจะดวยสาเหตุใด
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิก์ารเรียกเก็บคามัดจําตัว๋เครื่องบิน	ซึ่งมีคาใชจาย	ประมาณ	1,000	–	5,000	บาท	แลวแตสาย
การบินและชวงเวลาเดินทาง

3.	หากตัว๋เครื่องบินทําการออกแลว	แตทานไมสารถออกเดินทางได	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บคาใชจายตาม
ที่เกิดขึน้จริง

เรื่องโรงแรมทีพ่ัก
1.	เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน	จึงอาจทําใหหองพักแบบหองเดี่ยว	(Single)	และ

หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3	ทาน/3	เตียง	(Triple	Room)	หองพักอาจจะไมติดกันและบางโรงแรมอาจมี
หองพักแบบ	3	ทานจํานวนไมมากนัก	จึงขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.	กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair)	เป็นผลใหคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	บริษทัฯขอ



สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

1.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	30	วัน	คืนคาใชจายทั้งหมด

2.	แจงยกเลิกกอนเดินทาง	15-29	วัน		เก็บคาใชจายทานละ	10,000	บาท

3.	แจงยกเลิกนอยกวา	15วันกอนเดินทางทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ก็บคาใชจายทั้งหมด

4.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด

5.	บริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคาใชจายทัง้หมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนทีบ่ริษทัฯกําหนดไว	(10ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษทัและผู
เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทัตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน

6.	กรณีเจ็บป วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะพิจารณา
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนได	เชนคาตัว๋เครื่อง
บินคาหอง	คาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ	เรียกเก็บ		และคาใชจายอื่นๆที่เกิดขึน้ตามจริง	ในกรณีที่ไมสามารถ
เดินทางได

7.	กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต	(วีซาไมผาน)	และทานไดชําระคาทัวรหรือ
มัดจํามาแลว	ทางบริษทัฯ	คืนคาทัวรหรือมัดจําให	แตทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักคาบริการยื่นวีซา,คาวีซา	และ
คาใชจายบางสวนที่เกิดขึน้จริงเป็นกรณีไป	(อาทิ	กรณีออกตัว๋เครื่องบินไปแลว	หรือไดชําระคาบริการในสวนของทาง
เมืองนอกเชน	โรงแรม	ฯลฯ	ไปแลว)	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็น
กรณีไป

8.	กรณีวีซาผานแลว	แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว๋โดยสาร	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวร
ทั้งหมด

9.	กรณีวีซาผานแลว	แตกรุปออกเดินทางไมได	เน่ืองจากผูเดินทางทานอื่นในกลุมโดนปฏิเสธวีซา	หรือไมวา
ดวยสาเหตุใดๆก็ตาม	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึน้แลวกับทานเป็นกรณีไป

10.	กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได	เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของเจาหนาที่ไมวาเหตุ
ผลใดๆ	ก็ตามทางบริษทัของสงวนสิทธิใ์นการ	ไมคืนคาทัวรทัง้หมด


