ทัวร์ เครื่องบิน มาเลเซีย 3 วัน เดินทาง เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

ขอเรียนเชิญท่ านผู้มเี กียรติ เดินทางท่ องเที่ยวประเทศเพือ่ นบ้ านของไทย
“กรุงก ัวลาล ัมเปอร์” เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

ี ”
“ประเทศมาเลเซย

เหิรฟ้ าสู่

ย้ อนรอยประวัติศาสตร์ จุดเริ่ มต้ นของประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งครั้ งหนึ่งเคยเจริ ญรุ่ งเรื องอย่ างยิ่ง “เมืองมะละกา”
เมืองที่ได้ การขึน้ ทะเบียนจากองค์ กร UNESCO ให้ เป็ น เมืองมรดกโลก
สั มผัสอากาศเย็น สบายตลอดปี เยี่ยมชมคาสิ โนที่ใหญ่ ที่สุดแห่ งแรกและแห่ งเดียวของประเทศมาเลเซี ยที่อยู่บนยอดเขา
“เก็นติง้ ไฮแลนด์” เมืองแห่ งความสนุกที่ไม่ เคยหลับและธีมปาร์ คซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งเหนือระดับนํา้ ทะเล 6,000 ฟิ ต...
ชมเมืองหลวงของประเทศมาเลเซี ย “กรุงก ัวลาล ัมเปอร์” เที่ยวชมตึกแฝดที่สูงที่ สุดของโลก “ตึกปิ โตรนั ส
ทวินทาวเวอร์ ”, พระราชวัง อีสตาน่ า ไนการ่ า, จตุรัสเมอร์ เดก้ า, ตึกสุ ลต่ านอับดุลซามัค, อนุสาวรีย์ทหารอาสา,...ดังรายการดังต่ อไปนี้
ว ันแรก
เชา้

กรุงเทพฯ – ก ัวลาล ัมเปอร์ – ปุตราจาย่า – เมืองมะละกา – ด ัชท์สแควร์

พร้ อมกันที่สนามบิน เจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ให้ การต้ อนรับ ตรวจเช็คสั มภาระและรับตัว๋ โดยสารเครื่องบิน

04.00 น.

ั้ 4 เคาน์เตอร์ M สายการบินมาเลเซย
ี
สนามบินสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชน
แอร์ไลน์ (MALAYSIA AIRLINES)

05.00 น.

ั้ 3 เคาน์เตอร์ 1 สายการบินแอร์เอเชย
ี (AIR ASIA)
สนามบินดอนเมือง ตึกผูโ้ ดยสารขาออก ชน

06.00 น.

ออกเดินทาง ล ัดฟ้าโดยสายการบิน MALAYSIA AIRLINES เทีย
่ วบินที่ MH 797
ถึงสนามบินก ัวลาล ัมเปอร์ เวลา 09.30 น. (ใชเ้ วลาเดินทางประมาณ 2 ชว่ ั โมง)

07.10 น.

ออกเดินทางล ัดฟ้าโดยสายการบิน AIR ASIA เทีย
่ วบินที่ FD 311 / AK 891
ถึงสนามบินก ัวลาล ัมเปอร์ เวลา 10.15 / 11.50 น.

เดินทางถึง กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตรวจเช็คสั มภาระ ผ่ านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองและประทับ
ตามหนังสื อเดินทาง (เวลาท้ องถิ่นของมาเลเซีย และสิ งคโปร์ เร็วกว่ าไทย 1 ช.ม.) ใช้ รถปรับอากาศ นําท่ านเดินทางสู่
เมืองใหม่ปุตราจาย่า หรื อเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซี ย สร้ างขึ้นเพื่อลดปั ญหาจราจรของเมือง
กัวลาลัมเปอร์ และเมืองที่เติบโตขึน้ ทุกวัน รองรับการขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ ายสถานที่ทํางาน

12.30 น.

18.00 น.

ว ันทีส
่ อง

07.00 น.
12.00 น.

ข้ าราชการทั้งหมดมารวมกันเป็ นตึกขนาดใหญ่ พร้ อมสาธารณูปโภคอย่ างเป็ นระบบ
ชมมัสยิดสี ชมพู, ที่ทํางานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัยและสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างเป็ น
ระเบียบซึ่งห่ างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก.ม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1) จากนั้นนําท่ าน สู่ เมืองมะละกา
เมืองประวัติศาสตร์ หรื อ เมืองหลวงแรกของประเทศมาเลเซี ย ที่ได้ การขึ้นทะเบียน
จากองค์ กร UNESCO ให้ เป็ น เมืองมรดกโลก ร่ วมย้ อนรอยประวัติศาสตร์ ของมาเลเซี ย ซึ่ งครั้ งหนึ่ง เคย
เจริญรุ่ งเรืองอย่ างยิง่ ซึ่งเคยตกอยู่ใต้ การปกครองของฮอลันดา,โปรตุเกสและอังกฤษ
มาก่ อน ชมและถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกย่ านตึกแดงหรื อ ด ัชท์สแควร์ ร่ องรอยที่
ชาวฮอลันดาสร้ างไว้ อาทิ โบสถ์ คริ สถ์ ที่มีอายุกว่ า 250 ปี , ตึกแสตนฮุ ย อายุกว่ า
350 ปี , นํ้าพุ ควีนวิคตอเรี ย อายุ กว่ า 100 ปี เป็ นต้ น จากนั้ นเดินขึ้นเนิ นเขาสู่
โบสถ์ เซ็ นต์ ปอล สมัยโปรตุเกสเข้ ามาปกครองและเป็ นที่ทําพิธีทางศาสนามาก่ อน
่ งแคบมะละกา และสั กการะ นักบุญฟรานซิ ส นักบุญ
ชมทิวทัศน์ ของ ชอ
ศั กดิ์สิทธิ์ และชมบริ เวณที่ต้ ังพักหลุมศพของท่ านในบริ เวณโบสถ์ ทางลงจากเนินเขาชมป้ อมปื นเอฟาโมซาของ
โปรตุเกสที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียว จากนั้นให้ ท่านได้ เดินเที่ยวถนนยองเกอร์ ถนนคนเดินที่ มีร้ านค้ า
ร้ านอาหาร ขนม ของฝาก ของที่ ร ะลึ ก ประจํ า เมื อ งมะละกา และห้ า งสรรพสิ น ค้ า ชั้ น นํ า อาทิ DATARAN
PAHLAWAN, MAHKOTA PARADE SHOPPING MALL เป็ นต้ น
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) จากนั้น นําท่ านเข้ าสู่ ที่พัก IMPERIAL HERITAGE HOTEL /
ARENA DELUXE HOTEL, MALLACA หรือระด ับเทียบเท่า อิสระตามอัธยาศัย
เมืองมะละกา – ก ัวลาล ัมเปอร์ – กระเชา้ – เก็นติง้ ไฮแลนด์ – FIRST WORLD PLAZA

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 3) หลังอาหารเช้ า นําท่ านเดินทางสู่ เก็ นติง้ ไฮแลนด์
เมืองแห่ งความสนุกหรือนครแห่ งความบันเทิงที่ไม่ เคยหลับไหล
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4) จากนั้น เดินทางสู่ สถานีกระเช้ าลอยฟ้ า SKY WAY นําท่ านนั่ง
กระเชา้ ลอยฟ้า ระยะทาง ยาว 3.4 กิโลเมตร ขึน้ สู่ ยอดเขาเก็นติง้ นครแห่ งความบันเทิงที่ไม่ เคยหลับ
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี บนยอดภูเขาสู ง 6,000 ฟิ ต จากนั้นเข้ าที่พกั โรงแรม FIRSTWORLD HOTEL,
GENTING HIGHLAND แล้ วอิสระเพลิดเพลินกับเกมส์ การเสี่ ยง
โชค อาทิ บัคคาร่ า, แบล็คแจ็ก, ไฮโล, สล๊ อตแมชชีน, รู เล็ต เป็ นต้ น ที่
เปิ ดบริการตลอด 24 ชั่วโมงหรือใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกภายใน
โรงแรม อาทิเช่ น โชว์ ระดับโลก, คาราโอเกาะ, ดิสโก้ เธค, ผับบาร์ ,
อินเตอร์ เนท คาเฟ่ , โบวลิง่ และเครื่องเล่ นในสวนสนุก อาทิ เมืองหิมะ,
ฟลายอิง้ ดราก้ อน, เชื่อหรือไม่ ของริพลี่ ฯลฯ อิสระกับนครแห่ งความ
บันเทิง / พักผ่ อนตามอัธยาศัย ** อาหารคํ่าอิสระตามอัธยาศัย**

 ** ควรเตรียมเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าใบเล็กสํ าหรับพักค้ างคืนบนเก็นติง้ 1 คืน / อุณหภูมบิ นเก็นติง้ 14–24 องศาเซลเซียสควรเตรียมเสื้อ

แจ๊ คเก็ตไปด้ วย / การแต่ งกายเข้ าคาสิ โน สุ ภาพบุรุษโปรดแต่ งกายสุ ภาพ, สวมเสื้อมีคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้ าหุ้มส้ น **

** ทีพ่ กั บนเก็นติ้ง จะไม่ มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียง สาหรับกรณีพกั 3 ท่านต่ อห้ อง ***
หมายเหตุ : ในกรณีทหี่ ้ องพักบนเก็นติง้ ไม่ ว่าง เนื่องจากมีการปรับปรุงหรืออาจทําให้ ห้องพักไม่ เพียงพอ ต่ อจํานวนลูกทัวร์ ทาง บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ จัดพักทีโ่ รงแรมในเมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ให้ แทน

ว ันทีส
่ าม

เก็นติง้ ไฮแลนด์ - ก ัวลาล ัมเปอร์ – ตึกแฝดเปโตรน ัส – เมอร์เดก้าสแควร์ – กรุงเทพฯ.

07.00 น.

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 5) จากนั้นอําลาเก็นติง้ นําท่ านเดินทางเข้ าสู่
กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมและถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับ
สถานที่สําคัญๆ อาทิ ตึกแฝดเปโตรน ัส สู งที่สุดในโลก งบก่ อสร้ างกว่ า 20,000 ล้ าน
บาท ยอดตึกสู งถึง 451.9 เมตร, เมอร์เดก้าสแควร์ (ลานแห่ งอิสรภาพ) ที่ทุกๆ วันชาติ
ของมาเลเซีย ชาวมาเลเชียจะมาชุ มชนเพือ่ เฉลิมฉลองและมีงานรื่ นเริงกัน ที่มเี สาธงที่สูงที่สุด
ในโลก 100 เมตร ซึ่งธงชาติอังกฤษถูกลดลงครั้งสุ ดท้ ายเมือ่ 31 สิ งหาคม 1957 และแทนที่ด้วยธง
ชาติของมาเลเซีย ชมตึก สุลต่านอ ับดุลซาม ัค ที่สร้ างแบบอาหรับมอริสที่สวยงาม, ถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึก
กับ พระราชว ังกษ ัตริย ์ ของประเทศมาเลเซีย นําท่ านช้ อปปิ้ งเลือกซื้อสิ นค้ าและของที่ระลึกของมาเลเซีย
อาทิ ผ้ าบาติก, ช็อคโกแลตและขนมต่ างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภ้ ตตาคาร (มือ้ ที่ 6) จากนั้นนําท่ านเดินทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้ าชั้นนําบริเวณตึกแฝด
ปิ โตรนัส ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสิ นค้ าหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้ า , เครื่องไฟฟ้ า และสิ นค้ าแบรนเนม
หลากหลายชนิด ที่ ห้างซูเรีย KLCC แหล่ งช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ ที่สุดในมาเลเซีย หรือบริเวณย่ านบูกติ บินตังที่มี
ห้ างสรรพสิ นค้ า ร้ านค้ าสิ นค้ าแบนด์ เนมต่ างๆ อาทิ PAVILLION KL SHOPPING MALL, SUGEI WANG
PLAZA, LOW YAT PLAZA SHOPPING MALL เป็ นต้ น
ได้ เวลา นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์ อิสระให้ ท่านช้ อปปิ้ งต่ อ ก่ อนเดินทางกลับกรุ งเทพฯ

12.00 น.

18.30 น.

ี แอร์ไลน์ (MALAYSIA AIRLINES) เทีย
19.50/21.55 น. โดยสายการบินมาเลเซย
่ วบิน MH776 / MH796
20.55/23.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสว ัสดิภาพ
20.05 / 20.40 น.

ี (AIR ASIA) เทีย
ล ัดฟ้าโดยสายการบินแอร์เอเชย
่ วบินที่ FD 308 / FD 316

21.20 / 22.00 น.

เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสว ัสดิภาพ

<<<<<<<<<<<< Special M1// /290617 >>>>>>>>>>>>
กาหนดว ันเดินทาง

\

เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี

ผูใ้ หญ่
2-3 ท่าน

มีเตียงเสริม

ไม่มเี ตียง
เสริม

พ ัก
เดีย
่ ว

21-23 ก.ค. / 18-20 ส.ค. / 8-10 ก.ย. / 10-12 พ.ย.60

9,999

9,999

9,499

1,800

8-10 ก.ค. / 22-24 ก.ย. / 6-8 ต.ค. / 21-23 ต.ค.
24-26 พ.ย. / 9-11 ธ.ค.60

10,999

10,999

10,499

1,800

28-30 ก.ค. / 12-14 ส.ค. / 23-25 ธ.ค.60

11,999

11,999

11,499

1,800

30 ธ.ค.60 - 1 ม.ค.61* / 31 ธ.ค.60 - 2 ม.ค.61*

12,999

12,999

12,499

1,800

อั ตรานี้รวมด้วย
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้ นทางสุ วรรณภูมิ– กัวลาลัมเปอร์ , สุ วรรณภูมิ

 ภาษีสนามบินทุกแห่ งและประกันภัยจากสายการบิน วงเงินท่านละ 500,000 บาท
 รถปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 ทีพ่ กั โรงแรมจํานวน 2 คืน ตามรายการระบุ
 อาหารจํานวน 6 มือ้ ตามรายการระบุ
 ค่ าเข้ าชมสถานทีท่ ่องเที่ยวตามทีร่ ะบุในรายการ
 มัคคุเทศก์ นําเที่ยวอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท

อั ตรานี้ไม่รวม
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่ น มินิบาร์ ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอาหารเครื่องดืม่ ที่นอกเหนือจากรายการ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 % และค่ าภาษีบริการ 3%
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม 40 RM หรือ 300 บาท ต่อท่ านต่อทริปเดินทาง

หมายเหตุ รายการการเดินทางข้ างต้ นอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของคณะเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กรณีคณะเดินทางน้ อยกว่ า 24 ท่ าน ใช้ รถตู้ปรับอากาศในการเดินทางพร้ อม DRIVER GUIDE คอยให้ บริการ 
 เดินทางท่องเทีย่ วประเทศมาเลเซีย ใช้ PASSPORT ในการเดินทางและต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน 
 มั่นใจในบริการกับรางวัล“บริษัทนําเทีย่ วยอดเยี่ยมต่ างประเทศ” ขององค์ การส่ งเสริมการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย 

