มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน
(MALAYSIA AIRLINES)

ราคาท ัวร์ขา้ งต้นย ังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนข ับรถ ท่านละ 1,500 บาท/
ทริป (ชาระทีส่ นามบินในว ันเช็คอิน)
(ค่าทิปหัวหน ้าทัวร์แล ้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

ว ันที1่ สนามบินก ัวลาล ัมเปอร์-ปุตราจายา-ก ัวลาล ัมเปอร์
03.30

05.55
09.10

เทีย
่ ง

เย็น

ั้ 4 สนามบินสุวรรณภูม ิ
คณะพร ้อมกัน ณ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชน
ี แอร์ไ ลน์ (MH) พบเจ ้าหน า้ ที่ข องบริษั ท ฯ คอยให ้การ
เคาน์เ ตอร์ส ายการบิน มาเลเซ ย
ต ้อนรับและอานวยความสะดวก (*บริการอาหาร และเครือ่ งดืม
่ บนเครือ่ ง)
ี โดยสารการบินมาเลเซย
ี แอร์ไลน์
ออกเดินทางสู่ กรุงกวั ลาลมั เปอร์ ประเทศมาเลเซย
้
เทีย่ วบินที่ MH797 (ใชระยะเวลาในการเดิ
นทางประมาณ 2.15 ชวั่ โมง)
เดินทางถึง สนามบิน กวั ลาลมั เปอร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข ้าเมืองแล ้ว นาท่านเดินทางสู่
เมื อ ง ปุ ต รายาจา (Putrajaya) เมื อ งแห่ ง อนาคตของซ ึ่ง ถู ก ออกแบบให เ้ ป็ นเมื อ งที่
ทันสมัย ครบถ ้วนด ้วยสถาปั ตยกรรมและงานดีไซน์ทล
ี่ ้าหน ้ารายล ้อมด ้วยความเป็ นธรรมชาติที่
รวมเอาสวนและทะเลสาบเข ้าด ้วยกันอย่างลงตัวสาหรับเป็ นทีท
่ าการของนายกรัฐมนตรีและ
คณะรัฐมนตรีหรือทาเนียบรัฐบาลบันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนี้กับฉากหลังที่ ม ัสยิดปุ
ี มพู Masjid Putra) ซงึ่ เป็ นสถาปั ตยกรรมทีก่ อ่ สร ้างด ้วยหินแกรนิตสกี ห
ตรา (ม ัสยิดสช
ุ ลาบ
จุคนได ้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดทีส
่ งู ทีส
่ ด
ุ ของมัสยิด มีความสูงเทียบเท่าตึก
ั ้ เป็ นจุดเด่นทีส่ าคัญของเมืองนี้
ประมาณ 25 ชน
ร ับประทานอาหารกลางว ัน ณ ภ ัตตราคาร
ี (Kuala Lumpur Garden City Of Light)
นาท่านชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซย
กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมือ งหลวง ตึกร ฐั สภา
ม ัสยิดหินอ่อน หอคอยทีส่ งุ เป็ นอันดับสขี่ องโลก KL Tower ทีม่ ค
ี วามสูง 421 เมตร นาท่าน
ชม พระราชว ังแห่งชาติ Istana Negara พร ้อมทหารม ้าและทหารราบประจาพระองค์ นา
ท่านชม จ ัตุร ัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ตัง้ อยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ าคลางกับแม่น้ า
กอมบัก เป็ นสถานทีแ่ ห่งประวัตศิ าสตร์ทซ
ี่ งึ่ ธงชาติอังกฤษถูกปลดลงแล ้วแทนทีด
่ ้วยธงชาติ
มาเลเซยี คาว่า “เมอร์เดก ้า” หมายถึงเอกราช จุดเด่นอยูท
่ เี่ สาธงขนาดใหญ่สงู ถึง 100 เมตร
และเต็มไปด ้วยอาคารในยุคอาณานิคมและกลิน่ อายของสถาปั ตยกรรมอังกฤษ จากนัน้ นาท่าน
ถ่ายภาพคูก่ ับ ตึกแฝดหรือตึกปิ โตรนสั Petronas Tawin Tower ทีม่ ค
ี วามสูง 452 เมตร
ไว ้เป็ นทีร่ ะลึก
ร ับประทานอาหารเย็น ณ ภ ัตตาคาร เมนูพเิ ศษ บะกูด
๊ เต๋
นาท่านเทีย่ วย่าน จาล ันอาลอร์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนทีค่ กึ คักทีส่ ด
ุ ใน
กัวลาลัมเปอร์อยูใ่ นย่านบูกติ บินตัง ทีน่ ม
ี่ อี าหารท ้องถิน่ หลากหลายชนิดอาหารจีนอาหารจีนไป
จนถึงอาหารไทย
พ ักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

ว ันที่ 2 ก ัวลาล ัมเปอร์-เก็นติง้ ไฮแลนด์
เชา้

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
นาท่านเดินทางสู่ เก็ นติง้ ไฮแลนด์ (โปรดนาเสอื้ กันหนาว หรือเสอื้ หนาติดตัวไปด ้วย) สถานี
้
กระเชาลอยฟ้
า

เทีย
่ ง

เย็น

อิสระร ับประทานอาหารกลางว ัน
้
อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการนั่งกระเชาลอยฟ้
า Sky way ซงึ่ เป็ นเทคโนโลยี
ใหม่ลา่ สุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วทีส่ ด
ุ ในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวทีส่ ด
ุ ในเอเชยี !
ั ผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสท
สม
ุ ธิอ์ น
ั หนาวเย็น (โปรดนาเสอื้ หนาวติดไปด ้วย)
เข ้าชม บ่อนคาสโิ นระดับชาติ ทีไ่ ด ้รับอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกต ้องตามกฎหมาย (อิสระ)
อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติง้ ไฮแลนด์ อาทิเชน่ สวนสนุก , เดินเล่นเทีย่ วชมนครแห่งความ
ั ผัสความเย็นของหิมะทีS่ now World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ)
บันเทิงต่างๆ เชน่ สม
้ ้ งสนิ ค ้าแบรนเนม
เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด ทีห
่ าชมได ้ยากจากโลกใบนีช
้ อปปิ
่ สล๊อตแม
ดังจากทั่วโลกทีล
่ ดกระหน่าราคาตลอดปี สนุกสนานกับการเสยี่ งโชคต่างๆ อาทิเชน
้ื มีปกสวมรองเท้าหุม
้
ี แบล็คแจ็ ค รูเล็ต ไฮโล เป็ นต ้น (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสอ
ชชน
้ สน
ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็ กอายุตา่ กว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ก่อนเดินทาง
็ คโกแลต OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหม่เป็ น
กลับเข ้าสูก่ วั ลาลัมเปอร์ นาท่านแวะซอื้ ชอ
ของฝากกลับบ ้าน
อิสระร ับประทานอาหารเย็นทีเ่ ก็นติง้
พ ักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

ิ ค้าพืน
้ เมือง-ก ัวลาล ัมเปอร์-ชอ้ ปปิ้ งMotsuiOutlet-กรุงเทพฯ
ว ันที3่ ว ัดถา้ บาตู-ชอ้ ปปิ้ งสน
เชา้

18.05
19.10

ร ับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ
่ ัก
ิ ธิข์ องศาสนาอินดู นั น
จากนั น
้ นาท่านนมัสการศาสนสถานทีศ
่ ักดิส์ ท
้ ก็คอื วดั ถา้ บาตู (Batu
Cave) ชมรูปปั น
้ เทพของศาสนาฮนิ ดูขนาดใหญ่ทตี่ งั ้ อยูใ่ กล ้กับปากถ้า ข ้างบนมีรป
ู ปั น
้ ของพระ
ขันธ์กุม ารสูงประมาณ 43 เมตร ระหว่างทางแวะให ้ทุกท่านได ้เลือกซ อื้ ส นิ ค ้าพื้นเมืองก่อน
้ ้ งแบบจุใจที่ Mitsui Outlet แหล่งรวมสนิ ค ้าแบรนด์ชน
ั ้ นากว่า 50 แบรนด์ที่
เดินทางไปชอปปิ
นามาลดราคามากมาย ได้เวลาอนั สมควร นาท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
็ เอกสารและสม
ั ภาระ (*บริการอาหาร และเครือ่ งดืม
ตรวจเชค
่ บนเครือ่ ง)
ี แอร์ไลน์ เทีย่ วบิน
ออกเดินทางจากกรุงก ัวลาล ัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซย
้
ที่ MH780 (ใชระยะเวลาในการเดิ
นทางประมาณ 2.05 ชวั่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

☺☺☺☺☺☺☺☺☺

***โปรแกรมสามารถสล ับปร ับเปลีย
่ นโดยไม่แจ้งล่วงหน้า***
ทางบริษท
ั เริม
่ ต้นและจบการบริการทีส่ นามบินสุวรรณภูมเิ ท่านนั้

กรณีผเู ้ ดินทางมาจากต่างจ ังหว ัดหรือต่างประเทศ และจะทาการสารองตว๋ ั เครือ่ งบินหรือยานพาหนะอืน
่ ๆ
้
้
่
้ เี่ กิดขึน
้
เพือ่ ใชเดินทางมาและกล ับ ณ สนามบินสุวรรณภูม ิ ทางบริษท
ั จะไม่ร ับผิดชอบค่าใชจา่ ยในสวนนีท
เนือ่ งจากเป็นค่าใชจ้ า่ ยทีน
่ อกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษท
ั

*** ราคานีเ้ ป็นตว๋ ั โปรโมชน่ั หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินทีช่ าระมาแล้วทุกกรณี***
อ ัตราค่าบริการ
ว ันเดินทาง
12-14 ม.ค.62
19-21 ม.ค.62
26-28 ม.ค.62
16-18 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
02-04 มี.ค.62
09-11 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-01 เม.ย.62
06-08 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
04-06 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
ราคาเด็กทารก
อายุตา่ กว่า 2ปี

ผูใ้ หญ่
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
10,999
11,999
8,999
10,999
8,999
10,999
7,999

เด็ก
7,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
8,999
10,999
11,999
8,999
10,999
8,999
10,999
7,999

พ ักเดีย
่ ว
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

3,000 บาท

อ ัตราค่าบริการรวม
ั ้ ประหยัด รวมภาษี สนามบินและธรรมเนียมเชอื้ เพลิง
▪ ค่าตัว๋ เครือ่ งบินโดยสารชน
▪ ค่าทีพ
่ ักห ้องคู่ ดังทีร่ ะบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
▪ ค่าอาหาร ดังทีร่ ะบุในรายการ
▪ ค่าเข ้าชม ดังทีร่ ะบุในรายการ
▪ ค่ารถนาเทีย่ ว ดังทีร่ ะบุในรายการ
▪ ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง
อ ัตราค่าบริการไม่รวม
่ ค่าอาหาร-เครือ
▪ ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว เชน
่ งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินบ
ิ าร์ ค่าโทรศัพท์
ฯลฯ
▪ ค่าปรับ สาหรับน้าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)

▪ ค่าทาหนังสอื เดินทาง
▪ ค่าธรรมเนียมเชอื้ เพลิงทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมในภายหลัง
▪ ค่าทิปคนข ับรถ ไกด์ทอ้ งถิน
่ 1,500 บาทต่อทิป (ไม่รวมค่าทิปห ัวหน้าท ัวร์ตามความพึงพอใจ
ในการบริการ)
▪ ภาษี หก
ั ณ ทีจ่ า่ ย 3% และภาษี มล
ู ค่าเพิม่ 7%
เงือ่ นไขการสารองทีน
่ ง่ ั
▪ กรุณาจองล่วงหน ้าอย่างน ้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจา 5,000 บาท พร ้อมกับ
เตรียมเอกสารสง่ ให ้เรียบร ้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทาการจองแล ้ว
▪ การชาระค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียม
ค่าทัวร์ให ้เรียบร ้อยก่อนกาหนด เนื่องจากทางบริษัทต ้องสารองค่าใชจ่้ ายในสว่ นของค่าทีพ
่ ักและตั๋ว
เครือ่ งบิน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัต ิ
▪ หากท่านทีต
่ ้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค ้าอยูต
่ า่ งจังหวัด) ให ้ท่านติดต่อเจ ้าหน ้าที่ ก่อนออก
ิ ธิไ์ ม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายที่
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ ้งเจ ้าหน ้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสท
เกิดขึน้
▪ หากในคณะของท่านมีผู ้ต ้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู ้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต ้องให ้การดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหนา้ ทัวร์มค
ี วามจาเป็ นต ้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้ หมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
▪ ไม่สามารถยกเลิกได ้ เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชนั่ และขอเก็บเงินทัง้ หมด (แต่สามารถเปลีย่ นชอื่ ผู ้เดินทาง
ได ้ 15วัน ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
ิ ธิย์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 5 วัน ในกรณีทไี่ ม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสท
10 ท่าน ในกรณีนบ
ี้ ริษัทฯ ยินดีคนื เงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อนื่ ให ้ถ ้าต ้องการ
ิ ธิท
▪ บริษัทฯ ขอสงวนสท
์ จี่ ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสัยจนไม่อาจ
แก ้ไขได ้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทสี่ ญ
ู หาย สูญเสยี หรือได ้รับบาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน ้าทัวร์และอุบต
ั เิ หตุสด
ุ วิสยั บางประการ เชน่ การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็ นต ้น
▪ กรณีผู ้เดินทางไม่สามารถเข ้า-ออกเมืองได ้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห ้ามของเจ ้าหน ้าทีไ่ ม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็
ิ ธิใ์ นการ ไม่คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ตามทางบริษัทของสงวนสท

