มาเลเซีย กัวลาฯ เก็นติ้ง ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน
โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป (ชาระที่สนามบินในวันเช็คอิน)
(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กัวลาลัมเปอร์ - พระราชวังแห่งชาติ
จัตุรัสเมอร์เดก้า - ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส - จาลันอาลอร์

วันที่2 เก็นติ้งไฮแลนด์ - อิสระGenting Highland
วันที่3
วันที่1
03.30
05.55
09.10

เที่ยง

วัดถ้าบาตู - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้ง MotsuiOutlet - สนามบิน - กรุงเทพฯ(สนามบิน
สุวรรณภูมิ)
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - กัวลาลัมเปอร์
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการ
บินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH797
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นาท่านเดินทางสู่เมือง ปุตรายาจา
(Putrajaya) เมืองแห่งอนาคตของซึ่งถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่ทันสมัย ครบถ้วนด้วยสถาปัตยกรรมและงาน
ดีไซน์ที่ลาหน้ารายล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเข้าด้วยกันอย่างลงตัวสาหรับเป็น
ที่ทาการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือทาเนียบรัฐบาลบันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนีกับฉาก
หลังที่ มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ
จุคนได้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเท่าตึกประมาณ 25
ชัน เป็นจุดเด่นที่สาคัญของเมืองนี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นาท่านชมเมืองหลวงของ ประเทศมาเลเซีย (Kuala Lumpur Garden City Of Light) กัวลาลัมเปอร์
เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน หอคอยที่สุง เป็น
อันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร
นาท่านชม พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์
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เย็น

วันที่ 2
เช้า
เที่ยง

เย็น

นาท่านชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ตังอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่นาคลางกับแม่นากอมบัก เป็น
สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่ซึ่งธงชาติอังกฤษถูกปลดลงแล้วแทนที่ด้วยธงชาติมาเลเซีย คาว่า “เมอร์เดก้า”
หมายถึงเอกราช จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงถึง 100 เมตร และเต็มไปด้วยอาคารในยุคอาณานิคมและ
กลิ่นอายของสถาปัตยกรรมอังกฤษ
จากนันนาท่านถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส Petronas Tawin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้
เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บะกู๊ดเต๋
นาท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดในกัวลาลัมเปอร์อยู่
ในย่านบูกิตบินตัง ที่นี่มีอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิดอาหารจีนอาหารจีนไปจนถึงอาหารไทย
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

กัวลาลัมเปอร์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นาท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (โปรดนาเสือกันหนาว หรือเสือหนาติดตัวไปด้วย) สถานีกระเช้าลอยฟ้า
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชีย! สัมผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนาเสือหนาวติดไปด้วย) เข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่
ได้รับอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิสระ) อิสระกับกิจกรรมต่างๆบนเก็นติงไฮแลนด์ อาทิ
เช่น สวนสนุก , เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World ,
Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า 500 ชนิด ที่หาชมได้ยากจากโลกใบนีช้
อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่าราคาตลอดปีสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น
สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ท่าน
สุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้า) ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่กัวลาลัมเปอร์
นาท่านแวะซือ ช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหม่เป็นของฝากกลับบ้าน
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้ง
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า
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วันที่3
เช้า

18.05
19.10

วัดถ้าบาตู - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ช้อปปิ้งMotsuiOutlet - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนันนาท่านนมัสการศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอินดู นันก็คือ วัดถ้าบาตู (Batu Cave) ชมรูปปั้น
เทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตังอยู่ใกล้กับปากถา ข้างบนมีรูปปั้นของพระขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร
ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านได้เลือกซือสินค้าพืนเมืองก่อนเดินทางไปช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Mitsui Outlet แหล่ง
รวมสินค้าแบรนด์ชันนากว่า 50 แบรนด์ที่นามาลดราคามากมาย ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุด
นัดหมาย
ออกเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH780 (ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

***โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า***
ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริการที่สนามบินสุวรรณภูมิเท่านัน้
กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทาการสารองตั๋วเครื่องบินหรือยานพาหนะอื่นๆ เพื่อใช้
เดินทางมาและกลับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็น
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท
*** ราคานี้เป็นตั๋วโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินที่ชาระมาแล้วทุกกรณี***
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อัตราค่าบริการ ต่อทาน
(งดแถมกระเป๋า)
19-21 ม.ค.62
ลดเหลือ 7,999.26-28 ม.ค.62
16-18 ก.พ.62
23-25 ก.พ.62
2-4 มี.ค.62
9-11 มี.ค.62
16-18 มี.ค.62
23-25 มี.ค.62
30 มี.ค.-1 เม.ย.62
6-8 เม.ย.62
13-15 เม.ย.62
27-29 เม.ย.62
4-6 พ.ค.62
11-13 พ.ค.62
18-20 พ.ค.62
25-27 พ.ค.62
ราคาเด็กทารก
อายุต่ากว่า 2ปี

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

8,999

8,999

3,500

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

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

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

คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซือตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซือตั๋วรถไฟ
หรือซือตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการ
เดินทางของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึนกับท่าน
ในภายหลัง
ทังนี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชันประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชือเพลิง
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนาเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สาหรับนาหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชือเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจอง
ทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่ม
ใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อย
กว่า 31 วันทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทังหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วันทาการ ก่อน
การเดินทาง
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หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วันทาการ ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน
ในกรณีนีบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทังหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบาง
ประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
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