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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ ทา่นละ 1,500 บาท/
ทรปิ (ชําระทสีนามบนิในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
วนัท1ี สนามบนิกวัลาลมัเปอร-์ปุตราจายา-กวัลาลมัเปอร ์

03.30 คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชนั4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ
เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ทีของบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

05.55 ออกเดนิทางสู ่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์
เทยีวบนิท ีMH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชวัโมง) 

09.10 เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสู่
เมือง ปุตรายาจา (Putrajaya) เมืองแห่งอนาคตของซึงถูกออกแบบใหเ้ป็นเมืองที
ทันสมัย ครบถว้นดว้ยสถาปัตยกรรมและงานดไีซน์ทลํีาหนา้รายลอ้มดว้ยความเป็นธรรมชาตทิี
รวมเอาสวนและทะเลสาบเขา้ดว้ยกันอย่างลงตัวสําหรับเป็นทีทําการของนายกรัฐมนตรแีละ
คณะรัฐมนตรหีรอืทําเนียบรัฐบาลบันทกึภาพความทรงอันแสนพเิศษนีกับฉากหลังท ีมสัยดิปุ
ตรา (มสัยดิสชีมพ ูMasjid Putra) ซงึเป็นสถาปัตยกรรมทกีอ่สรา้งดว้ยหนิแกรนติสกีหุลาบ 
จุคนได ้15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดทสีงูทสีดุของมัสยดิ มคีวามสูงเทยีบเท่าตกึ
ประมาณ 25 ชนั เป็นจดุเดน่ทสีําคัญของเมอืงน ี 

เทยีง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 
นําท่านชมเมอืงหลวงของ ประเทศมาเลเซยี (Kuala Lumpur Garden City Of Light) 
กัวลาลัมเปอร์ เมอืงสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตกึรฐัสภา 
มสัยดิหนิออ่น หอคอยทสีงุ เป็นอันดับสขีองโลก KL Tower ทมีคีวามสงู 421 เมตร นําท่าน
ชม พระราชวงัแหง่ชาต ิIstana Negara พรอ้มทหารมา้และทหารราบประจําพระองค ์นํา
ทา่นชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ Dataran Merdeka ตังอยู ่ณ จุดบรรจบของแมนํ่าคลางกับแมนํ่า
กอมบัก เป็นสถานทีแห่งประวัตศิาสตรท์ีซงึธงชาตอิังกฤษถูกปลดลงแลว้แทนทดีว้ยธงชาติ
มาเลเซยี คําวา่ “เมอรเ์ดกา้” หมายถงึเอกราช จุดเด่นอยู่ทเีสาธงขนาดใหญส่งูถงึ 100 เมตร 
และเต็มไปดว้ยอาคารในยคุอาณานคิมและกลนิอายของสถาปัตยกรรมอังกฤษ จากนันนําท่าน
ถ่ายภาพคูก่ับ ตกึแฝดหรอืตกึปิโตรนสั Petronas Tawin Tower ทมีคีวามสงู 452 เมตร 
ไวเ้ป็นทรีะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ บะกูด๊เต ๋
นําทา่นเทยีวยา่น จาลนัอาลอร ์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคนืทคีกึคักทสีดุใน
กัวลาลัมเปอรอ์ยูใ่นยา่นบกูติบนิตัง ทนีมีอีาหารทอ้งถนิหลากหลายชนดิอาหารจนีอาหารจนีไป
จนถงึอาหารไทย  
พกัท ีPudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 

 



 
 

 
วนัท ี2 กวัลาลมัเปอร-์เก็นตงิไฮแลนด ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั 
นําท่านเดนิทางสู ่เก็นตงิไฮแลนด ์ (โปรดนําเสอืกันหนาว หรอืเสอืหนาตดิตัวไปดว้ย) สถานี
กระเชา้ลอยฟ้า 

เทยีง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 
อสิระ Genting Highland สนุกสนานกับการนังกระเชา้ลอยฟ้า Sky way ซงึเป็นเทคโนโลยี
ใหมล่า่สดุ สะดวก ปลอดภัยและมคีวามเร็วทสีดุในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวทสีดุในเอเชยี! 
สมัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึ และอากาศบรสิทุธอิันหนาวเย็น (โปรดนําเสอืหนาวตดิไปดว้ย)  
เขา้ชม บ่อนคาสโินระดับชาต ิทไีดรั้บอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (อสิระ)  
อสิระกับกจิกรรมตา่งๆบนเก็นตงิไฮแลนด ์อาทเิชน่ สวนสนุก , เดนิเลน่เทยีวชมนครแหง่ความ
บันเทงิตา่งๆ เชน่ สมัผัสความเย็นของหมิะทSีnow World , Ripley’s Belive It or Not (อสิระ) 
เพลดิเพลนิใจกับนทิรรศการกวา่ 500 ชนดิ ทหีาชมไดย้ากจากโลกใบนชีอ้ปปิงสนิคา้แบรนเนม
ดังจากทัวโลกทลีดกระหนําราคาตลอดปีสนุกสนานกับการเสยีงโชคตา่งๆ อาทเิชน่ สล๊อตแม
ชชนี แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นตน้ (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสอืมปีกสวมรองเทา้หุม้สน้ 
ทา่นสุภาพสตร ีแตง่กายแบบสากลนยิม เด็กอายุตํากวา่ 21 ปี หา้มเขา้) ก่อนเดนิทาง
กลับเขา้สูก่ัวลาลัมเปอร ์นําทา่นแวะซอื ช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาตแิปลกใหมเ่ป็น
ของฝากกลับบา้น 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นทเีก็นตงิ  
พกัท ีPudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท3ี วดัถําบาต-ูชอ้ปปิงสนิคา้พนืเมอืง-กวัลาลมัเปอร-์ชอ้ปปิงMotsuiOutlet-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทพีกั  

จากนันนําท่านนมัสการศาสนสถานทศีักดสิทิธขิองศาสนาอนิดู นันก็คอื วดัถําบาตู (Batu 
Cave) ชมรปูปันเทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ตีังอยูใ่กลก้ับปากถํา ขา้งบนมรีปูปันของพระ
ขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร ระหว่างทางแวะใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซอืสนิคา้พืนเมืองก่อน
เดนิทางไปชอ้ปปิงแบบจใุจท ีMitsui Outlet แหลง่รวมสนิคา้แบรนดช์ันนํากวา่ 50 แบรนดท์ี
นํามาลดราคามากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

18.05 ออกเดนิทางจากกรงุกวัลาลมัเปอร ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทยีวบนิ
ท ีMH780 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชวัโมง)  

19.10  เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 



 
 

 
  

 

 

 

 

 

***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลยีนโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้*** 

ทางบรษิทัเรมิตน้และจบการบรกิารทสีนามบนิสวุรรณภมูเิทา่นนั 
กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะทําการสํารองตวัเครอืงบนิหรอืยานพาหนะอนืๆ 
เพอืใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนทีเีกดิขนึ

เนอืงจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทนีอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั 
*** ราคานเีป็นตวัโปรโมชนั หากยกเลกิไมส่ามารถคนืเงนิทชํีาระมาแลว้ทกุกรณี*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดยีว 
12-14 ม.ค.62 7,999 7,999 3,500 
19-21 ม.ค.62 8,999 8,999 3,500 
26-28 ม.ค.62 8,999 8,999 3,500 
16-18 ก.พ.62 8,999 8,999 3,500 
23-25 ก.พ.62 8,999 8,999 3,500 
02-04 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 
09-11 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 
16-18 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 
23-25 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 

30 ม.ีค.-01 เม.ย.62 8,999 8,999 3,500 
06-08 เม.ย.62 10,999 10,999 3,500 
13-15 เม.ย.62 11,999 11,999 3,500 
27-29 เม.ย.62 8,999 8,999 3,500 
04-06 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 
11-13 พ.ค.62 8,999 8,999 3,500 
18-20 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 
25-27 พ.ค.62 7,999 7,999 3,500 
ราคาเด็กทารก 
อายตุาํกวา่ 2ปี 3,000 บาท 



 
 

 

อตัราคา่บรกิารรวม 
 คา่ตัวเครอืงบนิโดยสารชนัประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชอืเพลงิ 
 คา่ทพัีกหอ้งคู ่ดังทรีะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทยีว ดังทรีะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครอืงดมื นอกเหนือรายการทัวร ์ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร ์ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับนําหนักกระเป๋าเดนิทางทเีกนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชอืเพลงิททีางสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพมิเตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถนิ 1,500 บาทตอ่ทปิ (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ

ในการบรกิาร) 
   ภาษีหัก ณ ทจีา่ย 3% และภาษีมลูคา่เพมิ 7% 

 
เงอืนไขการสาํรองทนีงั 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันกอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนอืงจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทพัีก
และตัวเครอืงบนิ มฉิะนันจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทตีอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ท ีกอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที
เกดิขนึ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทังหมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนืองจากเป็นราคาโปรโมชัน และขอเก็บเงนิทังหมด (แตส่ามารถเปลยีนชอืผูเ้ดนิทาง

ได ้15วัน กอ่นการเดนิทาง 

 



 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธยิกเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทไีมส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 

10 ทา่น ในกรณีนบีรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้งหมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์นืใหถ้า้ตอ้งการ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธทิีจะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี เมอืเกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทสีญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทนีอกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืองจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทไีม่วา่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์งหมด 

 


