


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน
KLIA	-	นครปุตราจายา	-	มัสยิดสชมพู	หรือ	มัสยิดปุตรา	-	คาเมรอน	ไฮ
แลนด

พักที่
Heritage
Hotel	หรือ
เทียบเทา	
3.5	ดาว

2 น้ําตกอิสกานดา	-	คาเมรอน	ไฮแลนด	-	กระเชาลอยฟา	-	เก็นติ้ง	ไฮ	แลนด
พักที่	“FIRST
WORLD”
หรือเทียบ
เทา	3	ดาว

3 วัดชิน	สวี	-	วัดถํ้าบาตู	-	กรุงกัวลาลัมเปอร	-	ตึกปิโตรนัส	-	สนามบิน
นานาชาติกัวลาลัมเปอร	หรือ	สนามบิน	KLIA	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

17	มี.ค.	61	-	19	มี.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

23	มี.ค.	61	-	25	มี.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

24	มี.ค.	61	-	26	มี.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

30	มี.ค.	61	-	1	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

31	มี.ค.	61	-	2	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

12	เม.ย.	61	-	14	เม.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿3,900

13	เม.ย.	61	-	15	เม.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,900

14	เม.ย.	61	-	16	เม.ย.	61 ฿13,999 ฿13,999 ฿13,999 ฿3,900

15	เม.ย.	61	-	17	เม.ย.	61 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿3,900

20	เม.ย.	61	-	22	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

21	เม.ย.	61	-	23	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

27	เม.ย.	61	-	29	เม.ย.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

4	พ.ค.	61	-	6	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

5	พ.ค.	61	-	7	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

11	พ.ค.	61	-	13	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900

18	พ.ค.	61	-	20	พ.ค.	61 ฿8,999 ฿8,999 ฿8,999 ฿3,900

25	พ.ค.	61	-	27	พ.ค.	61 ฿9,999 ฿9,999 ฿9,999 ฿3,900



ชวงเชา
03.00	น.	คณะพรอมกันที	่สนามบินสุวรรณภูมิ	ชัน้	3	ประตู	6	เคานเตอร	M1-M4	สาย

การบินMALAYSIA	AIRLINE	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯ	คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็ค
เอกสารและสัมภาระ

05.55	น.	เหินฟาสูกรุง	กัวลาลัมเปอร	ประเทศมาเลเซีย	โดยสายการบิน	MALAYSIA	AIRLINEเทีย่ว
บินที	่MH797

09.05	น.	ถึง	สนามบินนานาชาติ	กัวลาลัมเปอร	หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย
รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง	ปุตราจายา	(putrajaya	city)	ปุตราจายา..นครแหงอนาคต	อันเป็นที่ตั้งของ

หนวยงานราชการ	รวมถึงทําเนียบนายกรัฐมนตรี	ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปัตยกรรมตางๆ	ในนครหลวงแหงใหมของประเทศมาเลเซีย	บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา	โดยมี
ฉากหลังเป็นมัสยิดปุตรา	มัสยิดสีชมพู	(putra	mosque)	มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ	ตั้งอยู
ริมทะเลสาบปุตรา	ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี	ตั้งอยู
เมืองปุตราจายา	ผสมผสานทางดานสถาปัตยกรรมของมุสลิมทันสมัยที่สุดในโลก	สามารถบรรจุคนไดถึง
15,000	คน	ใชเป็นสถานที่ที่สัมมนา	การประชุมตางๆ	และชมความงามของสะพานวาวาซัน	สะพานสวยที่สุด
แหงหน่ึง	ซึ่งมีรูปรางประหน่ึงลูกศร	พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
นําทานเดินทางสู	คาเมรอนไฮแลนด	หรือ	สวิตแลนดมาเลเซีย	สถานที่พักผอนตากอากาศที่ขึน้ชื่อที่สุดแหง

หน่ึงของมาเลเซียระหวางทางใหทานไดเพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสลับซับซอนซึ่งมีความงดงาม	อยูสูงกวา
ระดับน้ําทะเล	4,500	ฟิต	บนเขาแหงน้ีแบงเป็นชุมชนเมืองสามระดับ	(สามชั้น)	ชั้นแรกคือ	Ring	Let	ชั้นที่สองคือ
Tanahrata	ชั้นที่สามคือ	Bring	Chang	ทุกระดับจะมีรานคาและโรงแรม	แมแตธนาคารตางประเทศก็ยังเปิดให
บริการบนเขาแหงน้ี	นําทานไตระดับภูเขาซึ่งเป็นเสนทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหน่ึงไปสูเขาอีกลูกหน่ึง	ผานชม
ทิวทัศนไรชาที่ปลูกเรียงรายตามไหลเขา

ชวงคํ่า
นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น	STEAMBOAT	สุกี้สไตลมาเลเซีย
นําทานเขาสูทีพ่ัก	Heritage	Hotel	หรือเทียบเทา	3.5	ดาว

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

	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร

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

	รับประทานอาหารมื้อเย็น	STEAMBOAT	สุกี้สไตลมาเลเซีย
	พักที่	Heritage	Hotel	หรือเทียบเทา		3.5	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
นําทานเขาชม	น้ําตกเลคอิสกันดา	ซึ่งไหลผานชั้นหินแกรนิต	โดยชั้นสุดทายที่ไหลลงสูสระน้ํามีความสูง	25

เมตร	ในบริเวณใกลเคียงมีรานขายของที่ระลึก	ผักและผลไมพื้นเมืองใหไดลิ้มลอง	พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ
จากใบชา	โดย	คาเมรอนไฮแลนด	เป็นแหลงผลิตชาที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย	อาทิ	ชายี่หอ	BOH	หรือ
Best	of	Highlands

นําทานชื่นชมกับบรรยากาศยามเชาอันเย็นสบายบนยอดเขา
จากน้ันแวะชม	ฟารมผึ้ง	สัมผัสกับความงดงามของดอกไมหลากสี	และซื้อหาผลิตภัณฑจากน้ําผึง้ปลอดสาร

พิษในฟารม	แลวนําชม	ไรสตรอเบอรี	่ซึ่งออกผลตลอดปี	ทานสามารถเก็บสตรอเบอรี่สดจากไร	หรือซื้อผลิต
ภัณฑจากสตรอเบอรี่เป็นของฝาก	ตื่นตากับความงามหลากสีสันของบรรดาดอกไมในสถานเพาะพันธุไมดอกไม
ประดับ	อาทิ	กุหลาบ	คารเนชัน	เบญจมาศ	เบิรดออฟพาราไดซ	อําลายอดเขา	คาเมรอน	ไฮแลนด	เดินทางสู
เก็นติ้ง
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	
จากน้ันเดินทางตอสู	เก็นติ้งไฮแลนด	Genting	Highland	ถึงสถานีกระเชาลอยฟา	SKY	WAY	(โปรด

เตรียมเงินคาฝากกระเป า	5	RM	/	ใบหามนํากระเป าใบใหญขึ้นกระเชา	เพราะฉะนัน้ทานสมาชิกทัวร
ตองเตรียมกระเป าใบเล็กขนาดไมเกิน	22x14x9	น้ิวไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังทีจ่ะนําไปใชบน
เก็นติ้ง	1	คืน)

นําทานน่ัง	กระเชาลอยฟ า	ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง	ระยะทาง	3.4	กม.	ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิอ์ันหนาวเย็น	(โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย)	เก็นติ้งไฮแลนด



สถานตากอากาศ	และ	สถานคาสิโนระดับชาติ	บนยอดเขา	Gunung	Ulu	Kali	ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปาหัง
และรัฐเซลังงอร	อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง	6,000	ฟิต	หรือ	1,800	เมตร	หางจากนครกัวลาลัมเปอร	58
กิโลเมตร	การกอสรางดําเนินดวยความยากลําบาก	โดยราชาคาสิโน	ลิมโกะหตง	ไดเริ่มลงมือตัดถนนขึน้สูยอด
เขาในปี	2508	ใชเวลาถึง	4	ปี	แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท	โดยในปี	2514	ไดเปิดโรงแรมแหงแรก	คือ
Highlands	Hotel	ซึ่งปัจจุบันไดเปลี่ยนชื่อเป็น	Theme	Park	Hotel	

ชวงคํ่า
นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น
จากนัน้นําทานเขาสูทีพ่ัก	โรงแรม	“FIRST	WORLD”	หรือเทียบเทา	3	ดาว
ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเป็นที่ระลึกกับสถานที่ตาง	ๆ	และยังมีบอนคาสิโนระดับชาติ	ที่ไดรับอนุญาตจาก

รัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย	เชิญทานสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคตางๆ	เชน	สลอตแมชชีนรูเล็ต	ไฮโล	บัค
คารา	ลูกเตา	ตูมา	เป็นตน	(สําหรับทานทีต่องการเขาคาสิโน	ทานสุภาพบุรุษ	และสุภาพสตรีใสชุด
สุภาพ	เด็กอายุตํ่ากวา	21	ปี	หามเขาในคาสิโน)	

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

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

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

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

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

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

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



โรงแรม	FIRST	WORLD	ไมมีหองพักแบบ	3ทาน	ไมมีเตียงเสริม	พักเดีย่วเพิม่	1,500	บาทเฉพาะที่
Genting	@	FIRST	WORLD

หากหองพักทีบ่น	GENTING	HIGHLAND	เต็ม	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรมเป็น	GENTING
DAY	TOUR	และมานอนที	่KUALA	LUMPUR	แทน

แลนด	รีสอรท"	คือ	นครแหงความบันเทิง	ซึ่งพรั่งพรอมไปดวยรานคา
ภัตตาคาร	รานกาแฟ	เครื่องเลนและอีกนานาบริการ	ตื่นตากับรูปป้ันขนาด
ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ

	รับประทานอาหารมื้อเย็น
	พักที่	“FIRST	WORLD”	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมทีพ่ัก
อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา	ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี	16-24	องศาเซลเซียส

จนไดเวลาอําลาสายหมอก	น่ังกระเชาไฟฟากลับสูสถานีกระเชาไฟฟาโกตงจายา
นําทานเดินทางไปสู	วัดชิน	สวี	สักการะรูปป้ันของพระอาจารยชิน	สวี	ซึ่งเป็นเทพเจาทื่ชาวบานในมณฑลฟู

เจี้ยนใหความเคารพนับถือ	นอกจากน้ันนักทองเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญสักการะ
พระที่วัดแหงน้ีอยูเสมอ	ทั้งน้ีวัดชิน	สวีตั้งอยูในป าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถึง	4,600	ฟุต	ภายในวัด
ประกอบไปดวยเจดียแบบจีน	พระพุทธรูปหินขนาดใหญ	รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม	หอชมวิว	สถานปฏิบัติธรรม
และ	รานอาหารเจ	รวมไปถึงรูปป้ันตางๆ	ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา
หลังจากน้ันโดยสารรถสู	นครกัวลาลัมเปอร	ระหวางทางใหทานไดพักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณรานคา

สินคาพื้นเมือง	เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมือง	อาทิ	ผงปรุงบะกุดเต	เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย	กาแฟขาวขึน้ชื่อ
ของเมืองอิโปห	ที่มีรสหอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด
นําทานแวะนมัสการ	พระขันธกุมาร	ที่	วัดถํ้าบาตู	เป็นศาสนสถานที่ศักดิส์ิทธิข์องศาสนาฮินดู	ดานหนาปาก

ทางขึน้บันไดไปยังถํ้า	ขางบนมีรูปป้ันของพระขันธกุมารสูงถึง	42.7	เมตร	จากน้ันนําทานเดินทางสูกรุง
กัวลาลัมเปอร	ใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย	กรุงกัวลาลัมเปอร	ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งขึน้ที่บริเวณที่แมน้ํา	2
สายตัดกัน
นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟาในนครกัวลาลัมเปอร	ตึกปิโตรนัส	ซึ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุด

ในโลก	ดวยความสูงถึง	452	เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า	
อิสระใหทานไดช็อปป้ิงที่หาง	KLCC	SURIA	หางใหญ	ใตตึกแฝด	พบกับสินคาแบรนดเนมลดราคามากมาย
.........	น.	ไดเวลาอันสมควร	คณะพรอมกัน	ณ	จุดนัดหมาย
18.05	น.	นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	Malaysia	Airline	เทีย่วบินที	่MH780

19.10	น.	เดินทางถึง	สนามบินสุวรรณภูมิ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	โรงแรมที่พัก

วัดชิน	สวีตั้งอยูในป าหินที่มีระดับความสูงเหนือน้ําทะเลถึง	4,600	ฟุต	ภายใน
วัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน	พระพุทธรูปหินขนาดใหญ	รูปแกะสลักเจาแม
กวนอิม	หอชมวิว	สถานปฏิบัติธรรม	และ	รานอาหารเจ	รวมไปถึงรูปป้ันตางๆ
ที่เรียงรายตามทางเดินเลียบภูเขา



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

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

	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

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



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

2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	10	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.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

5.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

6.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	4,000	บาท
พรอมสงหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–	กัวลาลัมเปอร	-	กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)

2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
4.	คาที่พัก	3	คืนพักหองละ	2	ทานตามรายการ
5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.

6.	คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง	ๆ	ตามรายการที่ไดระบุไว
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	

(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.ไมรวมคาทิปไกด	+	คาทิปคนขับรถ	1500	บาท	เก็บที่สนามบินดอนเมือง(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึง
พอใจในการบริการ)

2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ
3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.

5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ
6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%	

เอกสารทีใ่ชในการเดินทาง	



หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันที่จะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา
***	กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจากวันเดินทาง***

**ขอสงวนสิทธิ	์ในการเปลีย่นสายการบินในระดับเดียวกัน	เวลาใกลเคียงกัน	โดยจะมีการแจงใหทราบ
ลวงหนากอนเดินทาง**

***	ซีรีย	MH	น้ีเป็นราคาโปรโมชัน่	หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินทีช่ําระมาแลวในทุกกรณี	***

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึน้ไป	(มี

หัวหนาทัวร)
กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจอง	กอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา

1.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางสวนใหกับทาน

2.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั
ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ

3.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

4.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

5.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

MH	น้ีเป็นราคาโปรโมชั่น	หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวในทุกกรณี		


