


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด
-	กระเชาลอยฟา

พัก
ที่	โรงแรม
“FIRST
WORLD”
หรือเทียบ
เทา

2 วัดถํ้าบาตู	-	กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ตึกปิโตรนัส	-	มัสยิดอาเหม็ด	-	อาคาร
สุลตาน	อับดุล	ซามัด	-	พระราชวังอีสตานา	ไนการา	หรือ	อิสตานาเนการา
-	โรงงานผลิตช็อคโกแลต	-	มะละกา

พักที่
Malacca
Legacy	//
Swan	Hotel
หรือเทียบ
เทา	3	ดาว

3 ดัชทสแควร	-	วิหารเซ็นปอล	หรือ	โบสถเซนตปอนด	-	A’Famosa	หรือ
Porta	De	Santiago	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	สนามบินดอนเมือง

30	ธ.ค.	60	-	1	ม.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900



ชวงเชา
06.45	น.	คณะพรอมกันที่	สนามบินดอนเมือง	ชัน้3	ประตู	1	เคานเตอร	2	สายการบิน	AIR	ASIA	โดยมี

เจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
09.30	/	10.00	น.	เหินฟาสู	กรุงกัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	โดยสายการบิน	แอร	เอเชีย	เทีย่วบิน

ที	่FD309	/	AK881
12.45	/	13.15	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติ	กัวลาลัมเปอร	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองปุตราจายา	(putrajaya	city)	ปุตราจายา	นครแหงอนาคต	อันเป็นที่ตั้งของ

หนวยงานราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี
ชม	ความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตางๆ	ในนครหลวงแหงใหมของ

ประเทศมาเลเซีย	บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา
โดยมีฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา	มัสยิดสีชมพู	(putra	mosque)	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ

ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา	ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู	มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี
ตั้งอยูเมืองปุตราจายา	ผสมผสานทางดานสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก	สามารถบรรจุคนไดถึง
15,000	คน	ใชเป็นสถานที่ที่สัมมนา	การประชุมตางๆ
และชมความงามของ	สะพานวาวาซัน	สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง	ซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศร	พุงออกไปจาก

อาคารกระทรวงการคลัง
จากน้ันเดินทางตอสู	เก็นติ้งไฮแลนด	Genting	Highland	ถึงสถานีกระเชาลอยฟ า	SKY	WAY	(โปรด

เตรียมเงินคาฝากกระเป า	5	RM	/	ใบหามนํากระเป าใบใหญขึ้นกระเชา	เพราะฉะนัน้ทานสมาชิกทัวร
ตองเตรียมกระเป าใบเล็กขนาดไมเกิน	22x14x9	น้ิวไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังทีจ่ะนําไปใชบน
เก็นติ้ง	1	คืน)
นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟ าขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง	ระยะทาง	3.4	กม.	ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆ

หมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอ์ันหนาวเย็น	(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)	เก็นติ้งไฮแลนด	สถาน
ตากอากาศ	และ	สถานคาสิโนระดับชาติ	บนยอดเขา	Gunung	Ulu	Kali	ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง	และ
รัฐเซลังงอร	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	6,000	ฟิต	หรือ	1,800	เมตร	หางจากนครกัวลาลัมเปอร	58	กิโลเมตร
การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก	โดยราชาคาสิโน	ลิมโกะหตง	ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึน้สูยอดเขาในปี
2508	ใชเวลาถึง	4	ปี	แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท	โดยในปี	2514	ไดเปิดโรงแรมแหงแรก	คือ	Highlands	Hotel
ซึ่งปัจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเป็น	Theme	Park	Hotel

จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก	โรงแรม	“FIRST	WORLD”	
***โรงแรม	FIRST	WORLD	ไมมีหองพักแบบ	3	ทาน	ไมมีเตียงเสริม	พักเดีย่วเพิม่	1,500	บาท	เฉพาะที่
Genting	@	FIRST	WORLD	***
หากหองพักทีบ่น	GENTING	HIGHLAND	เต็ม	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น	GENTING
DAY	TOUR	และมานอนที	่KUALA	LUMPUR	แทน

ชวงคํ่า
จากน้ัน	อิสระบนเก็นติ้งตามอัธยาศัยอิสระอาหารคํ่า	เพื่อสะดวกในการทองเที่ยว
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นที่ระลึกกับสถานที่ตาง	ๆ	และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ	ที่ไดรับอนุญาตจาก

รัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย	เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ	เชน	สลอตแมชชีน	รูเล็ต	ไฮโล	บัค
คารา	ลูกเตา	ตูมา	เป็นตน	(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน	ทานสุภาพบุรุษ	และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	เด็ก
อายุตํ่ ากวา	21	ปี	หามเขาในคาสิโน)	***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น
20TH	CENTURY	FOX	WORLD***



เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	รับประทานอาหารกลางวัน	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

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

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



โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเปาที่	สถานีกระเชาลอยฟ า	SKY	WAY	5	RM	/	ใบหามนํากระเป าใบใหญขึ้น
กระเชา	เพราะฉะนัน้ทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป าใบเล็กขนาดไมเกิน	22x14x9	น้ิวไปดวยเพื่อ
เตรียมนําของสวนตังทีจ่ะนําไปใชบนเก็นติ้ง	1	คืน
สําหรับทานทีต่องการเขาคาสิโน	ทานสุภาพบุรุษ	และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ	เด็กอายุตํ่ากวา	21	ปี

หามเขาในคาสิโน***สวนสนุกกลางแจงขณะน้ีกําลังทําการปรับปรุงเพื่อเปิดเป็น	20TH	CENTURY
FOX	WORLD***

อิสระอาหารคํ่า	ตามอัธยาศัย

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

	พักที่	โรงแรม	“FIRST	WORLD”	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ักสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา	ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี

16-24	องศาเซลเซียส
จนไดเวลาอําลาสายหมอก	น่ังกระเชาไฟฟากลับสู	สถานีกระเชาไฟฟ าโกตงจายา	และโดยสารรถสู	กรุง

กัวลาลัมเปอร
นําทานแวะนมัสการ	พระขันธกุมาร	ที	่วัดถํ้าบาตู	เป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู	ดานหนา

ปากทางขึน้บันไดไปยังถํ้า	ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงถึง	42.7	เมตรเที่ยง
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบาย

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสู	กรุงกัวลาลัมเปอร	ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย	กรุงกัวลาลัมเปอร	ซึ่งเป็น

เมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณที่แมน้ํา	2	สายตัดกัน
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร	ตึกปิโตรนัส	ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุด

ในโลก	ดวยความสูงถึง	452	เมตร
จากน้ันนําทานผานชม	มัสยิดอาเหม็ด	เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย
แวะถายรูปกับ	อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกเหตุการณ	การสูรบไดแกสงครามโลกครั้งที่	1	และ	2

บริเวณน้ันเป็นสวนสาธารุณะที่สวยงาม
ผานชม	อาคารสุลตาน	อับดุล	ซามัด	ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทางราชการ	ตั้งอยูตรงขามกับ	เมอรเดกาส

แควร	ซึ่งเป็นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศในเครืองจักรภพ
นําทานชม	พระราชวัง	อิสตานาเนการา	หรือพระราชวังแหงชาติแหงใหม	สถานที่ประทับของสมเด็จพระ

ราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากง	ตั้งอยูที่ถนน	Jalan	Duta	มีพื้นที่ถึง	610	ไร	ใหญกวาพระราชวังเดิมเกือบ	9
เทา	มีหลังคายอดโดม	22	โดม	และแบงพื้นที่ใชงานเป็น	3	สวน	คือ	พื้นที่สวนพิธีการ	พื้นที่สวนพระองค	และพื้นที่
สวนการบริหาร	พระราชวังแหงใหมน้ีสรางขึน้ตั้งแตปี	2550	โดยใชงบประมาณ	800	ลานริงกิต	หรือกวา	8,000
ลานบาท	เสร็จสมบูรณมีพิธีเชิญธงเปิดใชเป็นที่ประทับในวันที่	15	พฤศจิกายน	2554	โดยสมเด็จพระราชาธิบดี
พระองคแรกที่เสด็จเขาประทับ	คือสมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	14	ตวนกูอับดุลฮาลิม	ซึ่งเป็นสุลตานแหงรัฐเคด
าห	โดยเป็นสุลตานพระองคแรกที่ไดทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระราชาธิบดี	2	ครั้ง	ครั้งแรกทรงดํารงตําแหนง
สมเด็จพระราชาธิบดีองคที่	5	ในระหวางปี	2513-2518	และครั้งที่สองเพิ่งเขารับตําแหนงเมื่อวันที่	13	ธันวาคม
2554

นําทานแวะชม	โรงงานผลิตช็อคโกแลตขนาดใหญทีสุ่ดในมาเลเซีย	ชม	ชิม	ช็อป	ช็อปโกแลตหลากสาย
พันธ	รวมถึงรถชาติแปลกๆ	เชน	รสพริก,รสทุเรียน	ถือเป็นสินคาขึน้ชื่อของมาเลเซียอยางหน่ึง
จากน้ันนําทานเดินทางสู	เมืองมะละกา	“นครแหงประวัติศาสตรของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและ

เป็นจุดเริ่มตนของประเทศมาเลเซีย	ยอนรอยประวัติศาสตรที่เต็มไปดวยรองรอยอารยะธรรมตะวันตก



ชวงคํ่า	
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอิสระ
เดินเลนไปตาม	ถนนคนเดิน	(Jonker	Street)	ซึ่งตั้งอยูบน	ถนน	Jalan	Hang	Jebat	ถนนสายน้ีเป็นแหลง

สินคาเกาและของโบราณที่มีชื่อเสียงรูจักไปทั่วโลก	แมวาคุณไมใชผูชื่นชอบสินคาเกาโบราณ	แตหามพลาดที่จะ
แวะมาสัมผัสบรรยากาศ	ณ	ถนนคนเดินแหงน้ี	รานรวงตางๆ	จะเริ่มคึกคักตั้งแตชวงเย็นและรานคาสวนใหญ
เปิดใหบริการจนถึงเที่ยงคืน
เขาสูทีพ่ัก	Malacca	Legacy	//	Swan	Hotel	หรือเทียบเทา	3	ดาว	@	มะละกา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พักสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา

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

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบาย

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

มัสยิดอาเหม็ด	ซึ่งเป็นมัสยิดเกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย	แวะถายรูปคูกับ
อนุสาวรียทหารอาสา	เพื่อลํารึกถึงเหตุการณการสูรบในสงครามโลกครั้งที่	1
และ	2



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

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

เราไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่	Cocoa	Boutique	โรงงานผลิตชอคโกแลตที่ใหญ
ที่สุดในมาเลเซีย	และทานสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบานไดดวย

เมืองมะละกา	เมืองประวัติศาสตรมะละกา	เป็น	สถานที่สําคัญทาง
ประวัติศาสตร	เป็นเมืองทาสําคัญที่	มีการติดตอคาขายหรือเป็นเมือง
เศรษฐกิจจนไดรับฉายาวา	Golden	Age	หรือ	ขวาน	ทอง	เป็นตนเหตุตอการ
เปลี่ยนแปลง	ประวัติศาสตรของมาเลเซียอยูหลายครั้งหลายหน	มีมรดก
ตกทอดทาง	สถาปัตยกรรมของ	ชาติยุโรปอยูหลายแหง	และเป็นแหลงทอง
เที่ยวสําคัญของมาเลเซีย

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารอิสระ
	พักที่	Malacca	Legacy	//	Swan	Hotel	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําชม	จัตุรัสดัชทสแควร	จุดศูนยกลางทางการปกครองในตลอดชวงระยะเวลา	154	ปี	ที่ฮอลันดาเขายึด

ครองมะละกา	ปัจจุบันเป็นสัญลักษณสําคัญของการทองเที่ยวเมืองมะละกาจัตุรัสดัตชสแควรตั้งอยูบนถนนลัก
ษมานา	สองฟากถนนเป็นอาคารรานคาตึกแถวแบบชิโน-โปรตุกีสอายุกวา	200	ปี	มีเอกลักษณโดดเดนในการ
ทาสีแดงปูนกินหมาก	หรือสี	salmon	pink	เป็นยานที่มีสีสดสวยงามทั้งตัวอาคารและอิฐที่ปูนถนนทางเดินรถและ
ทางเดินเทา
ชม	วิหาร	St.Paul’s	Church	ตั้งอยูบน	เนินเขาเซนตปอล	สรางขึน้ในปีพ.ศ.	2064	ปัจจุบันเหลือเพียงผนังสี่

ดานไวเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตรเพื่อใหคนรุนหลังไดเรียนรูเทาน้ัน	ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกา
โบสถแหงน้ีชื่อวา	NosaSenhora	แตเปลี่ยนเป็น	St.	Paul	เมื่อชาวดัตชเขามาปกครอง	ดานหนามีรูปป้ันนักบุญ
ฟรานซิส	เซเวียร	(St.	Francis	Xavier)	ผูมีชื่อเสียงดานการเผยแผศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิคและมา
เผยแผศาสนาที่มะละกาถึง	4	ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตศพของนักบุญฟรานซิสจึงไดรับการฝังไวที่หนาโบสถแหงน้ี



กอนจะนําสงตอไปยังประเทศอินเดีย
ชม	ปอมปืนโปรตุเกส	เอฟาโมซา	ในยุคลาอาณานิคม	เมื่ออดีต	400	ปีมาแลว	ถายรูปกับเรือสินคาโบราณ

จําลองจากตะวันตก	เมืองแหงประวัติศาสตรของมาเลเซียซึ่งเคยอยูภายใตการปกครองของฮอลันดา	โปรตุเกส
และ	อังกฤษ	มากอน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบาย

ชวงบาย
อิสระทานชอปป้ิง	ซูเรีย	เคแอลซีซี	เป็นศูนยการคา	ตั้งในสวนของฐานตึกเปโตรนาส	ทาวเวอร	ภายในมีราน

คา	รานอาหาร	เครื่องดื่ม	และโรงภาพยนตร
.........	น.	จากน้ันนําคณะเดินทางสู	สนามบินกัวลาลัมเปอร	KLIA
18.35	น.	นําทานลัดฟากลับ	ทาอากาศยานดอนเมือง	โดยสายการบิน	AIR	ASIA	เทีย่วบินที	่AK	888
19.44	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานดอนเมือง	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

ยาน	Dutch	Square	หรือ	อาณาจักรสีแดงและยังมีรถสามลอลาก	ที่ตกแตง
คลายกับขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามที่วิ่งกันขวักไขวสวยงาม	เต็มไปดวย
โบราณสถานที่เป็นรองรอยของอารยธรรมตะวันตกกับตะวันออก	ที่โคจรมา
พบกัน	และอยูรวมกันในดินแดนแหงน้ีดวย	สายโซทางศาสนาและวัฒนธรรม
ที่หลากหลาย	ทั้งพุทธ	คริส	อิสลาม	เพราะรัฐบาลไดมียุทธวิธีในการปกครอง
เพื่อการอยูรวมแบบสันติ	โดยใหประชาชนไดมีเสรีในการใชชีวิตในทิศทางที่
แตกตางแตไมแตกแยกได	อยางนาเลื่อมใสดวยการใหเกียรติกันและกัน	บน
สายสัมพันธทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของแตละชนชาติ	ซึ่งกลายเป็นรากฐาน
ทางการเมืองการปกครองของมาเลเซีย	มาจนถึงปัจจุบันน้ี

โบสถเซนตปอนด	โบสถแหงน้ีสรางขึน้โดยกัปตันเรือชาวโปรตุเกส	และใชชื่อ
โบสถวา	Duarte	Coelho	ในปี	1521	ดวยความตั้งใจใหเป็นโบสถที่ใหญที่สุดใน
เมือง	เมื่อครั้งที่พวกดัตช	เขายึดครองไดเปลี่ยนชื่อโบสถแหงน้ีเป็น	ST.	Paul’s
Church	เมื่อโบสถน้ีสรางเสร็จในปี	1753	ไดมีการยกเลิกการใชงานโบสถ	และ
ชาวดัตชเปลี่ยนเนินเซนตปอนดเป็นสุสานฝ่ังศพของบุคคลสําคัญ	สุสานเปิด
ภายในเซนตปอนด	เป็นสถานที่ฝ่ังศพของ	St.	Francis	Xavier	เมื่อปี	1553	หลัง
จากน้ันไดมีการเคลื่อนยายสวนที่เหลืออยูไปยังเมืองโกอา	ในอินเดีย	มี
อนุสาวรียหินออนของ	St.	Francis	Xavier	เพื่อรําลึกถึงการกักกันเมื่อ	400	ปีที่
ผานมา	ที่บริเวณโบสถบนยอดของเนิน	เป็นสถานที่ชมวิวอันนาตื่นตา	และ
หลุมฝ่ังศพแบบดัตชที่สวยงาม	สามารถพบเห็นไดภายในโบสถ

A’Famosa	(Porta	De	Santiago)	ไมไกลกับโบสถเซนตปอนด	ดานลางเนินเขา
เป็นที่ตั้งของปอมปราการ	A’Famosa	หรือ	Porta	De	Santiago	ซึ่งสรางขึน้เมื่อ
ปี	1511	และถูกทําลายโดย	พวกดัตชแถบทั้งหมด	เหลือไวเพียงแตสวนเล็กๆ
บนปอมปราการ	บนเนินเขาที่มองลงไปเห็นตัวเมืองมะละกา	ปอมเการอบ
ความเสียหายมากมาย	และบางสวนถูกซอมแซมโดยพวกดัตชเมื่อปี	1670
และสลักชื่อ	East	India	Company	ไว

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารบาย



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

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็น
แบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ

เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
3.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั

ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ
5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม

ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
6.	คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตางประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี
7.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
8.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข

ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

มัดจํา	ทานละ	4,000	บาท	ชวงเทศกาลมัดจํา	ทานละ	6,000	บาท	พรอมแฟกซหนาพาสปอรต
สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–กัวลาลัมเปอร–-กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)
2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	2	คืน
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาทิปไกด+คาทิปคนขับรถทีป่ระเทศมาเลเซีย	50	RM/คน	ตลอดทริป	(ไมรวมหัวหนาทัวร)
2.	คาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจ
3.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
4.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
5.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
6.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
7.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%



หนังสือเดินทางทีมี่วันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา

****	ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี	****

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป

(มีหัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจอง	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา

อัตราคาบริการ
เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	1,000	บาท
เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	2,000	บาท
ทารกอายุตํ่ากวา	2	ปี	ราคา	3,000	บาท
เดินทาง	4-5	ทาน	ราคา	19,500.-
เดินทาง	6-7	ทาน	ราคา	17,500.-
เดินทาง	8-9	ทาน	ราคา	16,500.-

**ไมมีหัวหนาทัวร	คนขับรถพูดอังกฤษดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
เดินทาง	10	ทาน	ราคา	17,500.-

**ไมมีหัวหนาทัวร	ไกดพูดไทยดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ	5,900.-

1.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	30	วันขึน้ไป	คืนเงินทั้งหมด
(ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตี	มัดจํากับทางสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคา
มัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและ	ไมอาจขอคืนเงินได)
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	29	–	21	วัน	เก็บคาใชจาย	ทานละ	5,000	บาท
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	20	–	15	วัน	เก็บคาใชจายทานละ	50	%	ของราคาทัวร
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา		14		วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด
5.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที	่ทีร่ะบุบนหนาตัว๋เทานัน้	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือ

เปลีย่นแปลงการเดินทางใด	ๆ	ทัง้สิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลีย่นแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวน
สิทธิใ์นการคืนเงินทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน


