


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ลานประกาศเอกราช	หรือ	จัตุรัสเมอรเดกา	-	คา
เมรอน	ไฮแลนด	-	ไรชาคาเมรอน

พักที่
HERITAGE
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

2 Lavender	Cameron	Garden	-	น้ําตกอิสกานดา	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด	-
กระเชาลอยฟา	-	เฟิสทเวิลดพลาซา

พักที่
FIRST
WORLD
HOTEL	/
AWANNA
HOTEL
หรือเทียบ
เทา

3
วัดถํ้าบาตู	-	กรุงกัวลาลัมเปอร	-	พระราชวังอีสตานา	ไนการา	หรือ	อิสตา
นาเนการา	-	ตึกปิโตรนัส	-	โรงงานผลิตช็อคโกแลต	-	นครปุตราจายา	-
มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ
สนามบิน	KLIA	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

29	เม.ย.	61	-	1	พ.ค.	61 ฿12,988
฿11,888 ฿12,988	฿11,888 ฿12,988	฿11,888 ฿2,500



ชวงเชา
04.30	น.	พรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น	4	โซน	M	เคานเตอรสาย

การบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เจาหนาที่บริษทัฯตอนรับทาน	เช็คอินสัมภาระและตัว๋โดยสาร
05.55	น.	ออกเดินทางสูกัวลาลัมเปอร	โดยสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINES	เทีย่วบินที	่MH797
09.05	น.	เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ	กัวลาลัมเปอร	นําทานผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง
จากน้ันนําทานเดิน	สู	กัวลาลัมเปอร	(เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย	1ชั่วโมง)	กัวลาลัมเปอร	ถึง

เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร	นําทานชม	“กรุงกัวลาลัมเปอร”	เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย
ชม	จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหง	อิสระภาพ)	ลานประกาศ	เอกราช	Independence	Square	หลังจากที่

อังกฤษเคยปกครองมาเลเซียมาอยางยาวนาน	เป็นลานหญาสีเขียวขนาดใหญ	หากจะเทียบกับของ
ประเทศไทย	จะคลายกับสนามหลวงบานเรา
และชมอดีต	เสาธงทีสู่งทีสุ่ดในโลก	Union	Jack	ทีสู่งถึง	100	เมตร	โดยบริเวณรอบๆน้ี	ยังเป็น

สถาปัตยกรรมอังกฤษ	อยางเห็นไดชัด	ไมวาจะเป็นตึก	อาคาร	หอนาฬิกา	ที่ทุกๆ	วันชาติของ	มาเลเซีย
ชาวมาเลเชีย	จะมาชุมชนเพื่อ	เฉลิมฉลองและมีงานรื่นเริงกัน	ซึ่งธงชาติ	อังกฤษไดถูกลดลงครั้งสุดทาย	เมื่อ	วัน
ที่	31	สิงหาคม	1957	และ	แทนที่ดวยธงชาติมาเลเซีย
บริการอาหารเทีย่ง	ทีภ่ัตตาคารจีน

ชวงบาย
หลังอาหารนําทานเดินทางสู	คาเมรอน	ไฮแลนด	สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึน้ชื่อที่สุดแหงหน่ึงของ

ประเทศมาเลเซียตามเสนทางที่คดเคีย๊วตามไหลเขาชมทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติสองขางทาง(ระยะ
ทาง	250	กม)
ชมความสวยงามของ	ไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา	ทัศนียภาพสวยงามมาก	ถายรูปกับคนที่รูใจ	พรอม

อิสระใหทานไดเลือกชิมชารสชาติดี	หรือซื้อเป็นของฝากกับคนทางบาน

ชวงคํ่า
ถึงคาเมรอน	นําทานรับประทานอาหารคํ่า	แบบพื้นเมือง(สตีมโบต)
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	HERITAGE	HOTEL	หรือระดับใกลเคียงกัน
จัดเก็บสัมภาระพักผอนตามอัธยาศัย	ทามกลางอากาศหนาวเย็น	อุณหภูมิประมาณ20-24	องศา(กรุณาเตรียม

เสื้อกันหนาวดวยนะคะ)

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



คาเมรอน	ไฮแลนด	อุณหภูมิประมาณ	20-24	องศา	กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวดวยนะคะ

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

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

	บริการอาหารเที่ยง	ที่ภัตตาคารจีน

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

ชม	ความสวยงาม	ของไรชาคาเมรอน	ที่ปลูกทั่วทั้งขุนเขา	ทัศนียภาพสวยงาม
มาก	ถายรูปกับคนที่รูใจ	พรอมอิสระใหทานไดเลือกชิมชารสชาติดี	หรือซื้อเป็น
ของฝากกับคนทางบาน

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบพื้นเมือง(สตีมโบต)
	พักที่	HERITAGE	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ทีห่องอาหารโรงแรม
ทามกลางบรรยากาศยามเชาที่เย็นสบายจากน้ันนําทานเดินทางไปชมตลาดพืชผักผลไมเมืองหนาว	และส

ตอเบอรี่คาเมรอนที่ขึน้ชื่อ	ใหทานไดชมบรรยากาศยามเชาพรอมอิสระใหทานเลือกซื้อผลไมหรือของฝากตาม
อัธยาศัย



จากน้ันนําทานไปชมLavender	Cameron	Gardenเป็นสวนดอกลาเว็นเดอรและดอกไมเมืองหนาว
หลากหลายสี	ใหทานถายรูปตามอัธยาศัย	สมควรแกเวลานําทานเดินทางลงจากคาเมรอนเพื่อเดินทางสู
กัวลาลัมเปอร	ระหวางทางแวะใหทานชมถายรูปน้ําตกอิสกานดา	ที่อยูริมทาง
บริการอาหารเทีย่ง	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	Resort	World	Genting	นําทานไปชอปป้ิงที	่Genting	outlet	premium	เอาเล็

ทมอลลขนาดใหญ	เปิดใหมลาสุด	บริเวณสถานีกระเชาใหมขึ้นสูเก็นติ้ง	ทานจะไดพบกับรานคา
มากมาย	สินคาแบรนเนม	ราคาพิเศษสุด
นําทานสนุกตื่นเตนโดยนําทานน่ังกระเชาลอยฟาที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแหงหน่ึงของโลก	จากสถานี

SKYWAY	ระยะ	ทาง	3.4	กม.	สูยอดเขา	“เก็นติ้ง	ไฮแลนด”	นครที่ไมเคย	หลับใหล	มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
บนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเล	6,000ฟิต
เขาสูที่พัก	FIRST	WORLD	HOTEL//AWANNA	HOTEL	(ขอสงวนสิทธิกรณีโรงแรมบนเก็นติ้งเต็มหรือ

มีงาน	Event	โดยมาพักทีก่ัวลาลัมเปอรแทน)	ที่เฟิสทเวิลด	พลาซา”	ประเทศมาเลเซีย	คุณจะไดพบกับ
ไทมสสแควรและยูนิเวอรแซลวอลคที่เฟิสทเวิลดพลาซา	บนเก็นติ้งไฮแลนดรีสอรท	ประเทศมาเลเซีย	"	เก็นติ้ง
ไฮแลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา	ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและ
อีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาดใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการเสมือนกับคุณไดไปเยือน	ณ	สถาน
ที่นั้นจริง	ๆ
อิสระทองเทีย่วที	่"เฟิสท	เวิลดพลาซา"เพลิดเพลินกับดิสโก,	คาราโอเกะ,	โบวลิ่ง	30	เลน,	บริการนวด

แผนโบราณ,สวนสนุกTheme	Park	ในรม	ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)	หรือเลือก	เพลิดเพลิน	กับเกมสการเสี่ยงโชค
นานาชนิด	อาทิ	บัคคารา,แบล็คแจ็ค,	รูเล็ต,สล็อตแมชชีน	นับพันตูฯลฯ	บริการตลอด	24ช.ม.	(กรณีเขาคาสิโน
สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	แตงตัวสุภาพ	เสื้อคอปก,	สวมรองเทาหุมสน	และไมนุงขาสั้น	)
บนเก็นติ้งไฮแลนด	อุณหภูมิ	18-22องศาเซลเซียส	ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกตกันหนาวไปดวย

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ทีห่องอาหารโรงแรม
(ทีพ่ักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม	กรณีพัก	3	ทานจะมีแค	2	เตียงตอหอง	หากไมสะดวกพัก	3ทาน

สามารถซื้อหองพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติ้งได	คาพักเดีย่วบนเก็นติ้ง	ชําระเพิม่ทานละ	1,500	บาท)

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารโรงแรม

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

	บริการอาหารเที่ยง	ที่ภัตตาคาร



ขอสงวนสิทธิกรณีโรงแรมบนเก็นติ้งเต็มหรือมีงาน	Event	โดยมาพักที่กัวลาลัมเปอรแทน
เฟิสท	เวิลดพลาซา	ไมรวมคาบัตรสวนสนุก	,กรณีเขาคาสิโนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี	แตงตัวสุภาพ	เสื้อ

คอปก,	สวมรองเทาหุมสน	และไมนุงขาสั้น
ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม	กรณีพัก	3	ทานจะมีแค	2	เตียงตอหอง	หากไมสะดวกพัก	3ทาน	สามารถซื้อ

หองพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได	คาพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง	ชําระเพิ่มทานละ	1,500	บาท

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

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.

	บริการอาหารคํ่า	ที่หองอาหารโรงแรม
	พักที่	FIRST	WORLD	HOTEL	/	AWANNA	HOTEL	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารเชา	ทีห่องอาหารโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางลงจากเก็นติ้งโดยกระเชา	จากน้ันขึน้รถปรับอากาศเดินทางไปชม	วัดถํ้าบาตู

Batu	Cave	ชมวัดฮินดูขนาดใหญ	มีองคพระขนาดใหญตั้งปากทางขึน้บันไดสูปากถํ้า	จากน้ันนําทานซื้อ	ของ
ฝากพื้นเมืองและรานดิวตี้ฟรี



จากน้ันนําทานเดินทางสูกัวลาลัมเปอร	นําทานเดินทางไปชมบริเวณดานหนาของ	พระราชวังอิสตานาไน
การา	พระราชวังแหงชาติ	สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากงพระราชวังแหงน้ีจะ
เป็นกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับทางหลวงไปยังตัวเมือง	และมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวัง
แหงน้ีตั้งอยูบนพื้นที่กวา	100,000	ตารางเมตร	ซึ่งมีการ	ครอบครองมาตั้งแตทศวรรษที่	1990	และกลายเป็นเขต
พระราชฐานนับตั้งแตน้ัน	(สามารถถายรูปจากดานนอกเทาน้ัน)
จากน้ันนําทานชมและถายรูปกับ	ตึกคูแฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก	ตึกปิโตรนัส
บริการอาหารเทีย่ง	ทีภ่ัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้เราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที	่Cocoa	Boutiqueโรงงานผลิตช็อคโกแลตทีใ่หญทีสุ่ดใน

มาเลเซียมาเลเซียและทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบานไดดวย
จากน้ันนําทานเดินทางไป	ชมเมืองใหม	ปุตราจายา	เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย	ที่เป็นศูนยกลางของ

รัฐบาล	ปุตราจายา	ได	ชื่อวาเป็นเมืองในสวนที่	สวยงาม	มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี	เสนหของที่น่ีคือสวน
พฤษชาติ	ทะเลสาบปุตราจายา	และอาคารรูปทรง	แปลกตา
แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	อาคารมัสยิดสีชมพูอาคารทีท่ําการรัฐ	สะพาน

แขวน	ทะเลสาบ	ทีมีทัศนียภาพทีสวยงาม	จากน้ันนําทานเดินทางเขาสู	สนามบิน	KLIA

ชวงคํ่า
22.15	น.	เดินทางกลับ	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	Malaysia	Airlines	เทีย่วบิน	MH796
23.20	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

	บริการอาหารเชา	ที่หองอาหารโรงแรม

วัดถํ้าบาตู	Batu	Cave	ชมวัดฮินดูขนาดใหญ	มีองคพระขนาดใหญตั้งปากทาง
ขึน้บันไดสูปากถํ้า

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

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



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

	บริการอาหารเที่ยง	ที่ภัตตาคาร

เราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่	Cocoa	Boutique	โรงงานผลิตชอคโกแลตที่ใหญ
ที่สุดในมาเลเซีย	และทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบานไดดวย

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

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



พระราชวังอิสตานาไนการา	สามารถถายรูปจากดานนอกเทาน้ัน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



กรุณาอานศึกษารายละเอียดทัง้หมดกอนทําการจอง	เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวาง
ทานลูกคาและบริษทัฯ	และเม่ือทานชําระเงินคาจอง	และหรือ	คาทัวรแลว	ถือวาทานยอมรับเงื่อนของ
บริษทัแลว
1.	ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา	15ทาน	โดยจะแจงใหกับทาน

ไดทราบลวงหนาอยางนอย	7	วันกอนการเดินทาง
2.	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การ

ปฏิวัติ	อุบัติเหตุ	และอื่น	ๆ	ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด	หรือ	คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทาง
ออม	เชน	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	การสูญหาย	ความลาชา	หรือ	จากอุบัติเหตุตาง	ๆ
4.	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึน้จากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ

เรียกเก็บเพิ่มเติม	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5.	หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ผูจัดถือวาผู

ทองเที่ยวสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายให
กับผูจัด	เป็นการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา	ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูให
บริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	บริษทัขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกลูกคา	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ัน	ๆ
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด	ๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	ในกรณีที่ผู

เดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว	อันเน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง
เอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น	ๆ
9.	การประกันภัย	ทีบ่ริษทัไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง	เป็นการการประกันอุบัติเหตุจาก

การเดินทางทองเทีย่วเทานัน้	ไมไดครอบคลุมถึง	สุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย	ทานสามารถขอดูเงื่อนไข
กรมธรรมของบริษทัได	และทางบริษทัถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเม่ือทานชําระเงินคา
ทัวร	(ทานสามารถซื้อประกันสุขภาพ	ในระหวางการเดินทางได	จากบริษทั	ประกันทัว่ไป)
10.	เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษทัฯ	แลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

เงื่อนไขขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมด

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	และ	ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	15	วันลวงหนา	(การไมชําระ
เงินคามัดจํา	หรือชําระไมครบ	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือ
ยกเลิกการเดินทาง)

1.	คาเครื่องบินไปกลับ	ชั้นประหยัด	รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ	มาเลเซีย	และเซอรชารทน้ํามันแลว
2.	คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยว	ตลอดรายการ
3.	คาโรงแรม	2	คืน	(พักหองละ	2-3	ทาน)
4.	คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
5.	คาธรรมเนียมเขาชม
6.	คามัคคุเทศกไทย	–	มาเลเซีย
7.	คาน้ําดื่ม	ขนม	ระหวางการเดินทาง
8.	คาประกันอุบัติเหตุ	การเดินทาง	วงเงิน	1,000,000	บาท	ตามเงื่อนไขกรมธรรมของบริษทัประกันภัย	(ไม

ครอบคลุมถึงสุขภาพ	การเจ็บไขไดป วย)ทั้งน้ียอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษทัประกันชีวิต	ทุกกรณี
ตองมีใบเสร็จ	และมีเอกสารรับรองทางการแพทย	จากหนวยงานที่เกี่ยวของ

1.	คาใชจายสวนตัวเชน	คาโทรศัพท	คาซักรีด	มินิบาร	อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ	ทีวี	ชองพิเศษ



2.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	ภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	(ถาไมเอาใบกํากับภาษีไมตองจาย)
3.	คาใชจายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ	การประทวง	การนัดหยุดงาน	หรือการเกิดจลาจลหรือ	การปฏิเสธไม

ให	เขาเมือง	และเจาหนาที่แรงงานทั้งไทยและตางประเทศ	การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน	ซึ่งอยูนอกเหนือจาก
ความรับผิดชอบของบริษทัฯ
4.	คาทิปไกด	คนขับรถ	(3	วัน	รวมเป็น	60	RM)	สําหรับหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความประทับใจในการ

บริการ

หนังสือเดินทาง(พาสปอรต)เหลืออายุการใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	นับจากวันหมดอายุ	นับจากวันเดิน
ทางไป-กลับ	**กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษทัมิฉะนัน้ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมด
อายุและดานตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน
***	กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา	หรือสงพรอมยอดคงเหลือ*

ไมมีราคาเด็ก	INF	5,000฿
รายการทัวรสามารถเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม	เน่ืองจากสภาวะอากาศ,	การเมือง,สายการบิน

เป็นตน	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หมายเหตุ	อัตราคาบริการขางตน	เป็นราคาตัว๋เครื่องบินโปรโมชั่น	จากสายการบิน	ดังน้ันเมื่อทานตกลงเดินทาง

จายคาจอง	คาทัวรแลว	มิสามารถเปลี่ยนแปลง	เลื่อน	ยกเลิกการเดินทางได	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา
จอง	คาทัวร	ในทุกกรณี	และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ	กรุณาแจงบริษทั
กอนทําการจองตัว๋เครื่อง	มิฉะน้ันบริษทัฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	กรณีกรุปออกเดินทางไมได
ประกาศสําคัญ	บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการขางตน	เน่ืองมากจากการปรับขึน้	ราคา

ของสายการบิน	เชอรชารทน้ํามัน	ภาษีสนามบิน	คาประกันภัย	อัตราแลกเปลี่ยน	และเมื่อตกลงเดินทางและออกตัว๋
บัตรโดยสารแลว	ไมสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อ	วันเดินทาง	หรือยกเลิกคืนเงินได	ทุกกรณี

ขอมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินทีใ่ช	มาเลเซียแอรไลน	MH
เวลา	เวลาประเทศมาเลเซีย	เร็วกวาไทย	1	ชม
สภาพอากาศ	อุณหภูมิ	ประมาณ	28-32	องศา	(กรุณาเช็คสภาพอากาศกอนเดินทางอีกครั้ง)
สกุลเงิน	มาเลเซีย	เงินริงกิต(RM)	1	RM=10.5	-11	บาท	โดยประมาณ	กรุณาตรวจสอบกอนเดินทาง
โรงแรม	จํานวน	2	คืน	คือ	คาเมรอน	1คืน	เก็นติ้ง	1คืน	พักหองละ	2-3	ทาน	กรณีเดินทางเป็นจํานวนคี่	จัดพัก	3

ทานมีเตียงเสริมให	(ที่พักบนเก็นติ้งจะไมมีเตียงเสริม	กรณีพัก	3	ทานจะมีแค	2	เตียงตอหอง	หากไมสะดวกพัก	3ทาน
สามารถซื้อหองพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได	คาพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง	ชําระเพิ่ม	1,500	บาท/ทาน
อาหาร	มื้อเชาจัดบุฟเฟตของโรงแรม	มื้อเที่ยง	และเย็น	จัดเป็นเช็ทโตะจีน	น่ังโตะละ	8-10	ทาน	รานอาหารสวน

ใหญ	ทํารสชาติอาหารใกลเคียงถูกปากคนไทย	แตอาจจะไมจัด	ทานอาจจะเตรียม	น้ําพริกไปได
ไฟฟ า	ระบบ	220	V	ไฟฟาในประเทศมาเลเซียเทากับประเทศไทย	แตจะมีสายดิน	(3	รู)	เตรียม	Adapter	แปลง	3

ขา	สําหรับการชารตแบตกลอง	หรือมือถือ
น้ําดื่ม	น้ําดื่ม	จะมีบริการทานละ	1ขวดตอวัน	บางโรงแรม	อาจจะไมมีน้ําดื่ม	แตจะมีชา	กาแฟ	บริการในหองฟรี
ภาษา	มาเลเซีย	ใชภาษาทองถิ่น	ยาวี	จีนกลาง	ภาษาอังกฤษ	สิงคโปร	ภาษาจีนกลาง
การนัดหมายและ	การเตรียมตัวการเดินทาง	บริษทัจะสงใบนัดหมาย	การเตรียมตัวการเดินทาง	ชื่อหัวหนา

ทัวร	เบอรโทร	จุดนัดหมาย	กอนการเดินทาง	3-5	วัน
กรุปสามารถออกเดินทาง	กรุปสามารถออกเดินทางได	ขั้นตํ่ า	20	ทานขึน้ไป	มีหัวหนาทัวรบริการ
การใหทิป	คาทิปไกด	คนขับรถ	(3	วัน	รวมเป็น	60	RM)	สําหรับหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความประทับใจใน

การบริการ

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่	ตัว๋เครื่องบินเป็นราคาแบบซื้อขาด	เม่ือทานตกลงจองทัวรโดยจายเงิน
มัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก	การเดินทาง	หรือ	เลื่อนการเดินทาง	ขอคืน
เงินไมวากรณีใดทัง้สิ้น




