ทัวร์ เครื่องบิน มาเลเซีย

เชิ ญผู้มีเกียรติเหิรฟ้าสู่ ประเทศมาเลเซีย ชมเมืองใหม่ “ปุตราจาย่ า” เมืองแห่ งอนาคตของมาเลเซีย....เยือน “คาเมอรอน
ไฮแลนด์ ” ทีพ่ กั ตากอากาศบนยอดเขาสู ง อากาศเย็นสบายตลอดปี บนเขาทีส่ ู งเหนือระดับนํา้ ทะเล 1,800 เมตร สั มผัสกับ
ธรรมชาติอย่างแท้จริง... เสี่ ยงโชคในบ่ อนคาสิ โนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดบนยอดเขา “เก็นติง้ ไฮแลนด์ ” เมืองแห่ งความสนุกทีไ่ ม่ เคย
หลับใหลและธีมปาร์ คซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งเหนือระดับนํ้าทะเล 6,000 ฟิ ตชมเมือง “กัวลาลัมเปอร์ ” อาทิ ตึกแฝดปิ โตรนัส,
พระราชวัง, ลานเมอร์ เดก้า, ตึกสุ ลต่ านอับดุลซามัค, อนุสาวรีย์ทหารอาสา เป็ นต้ น... เสี่ ยงโชคในบ่ อนคาสิ โนทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดบนยอด
เขา “เก็นติง้ ไฮแลนด์ ” เมืองแห่ งความสนุกทีไ่ ม่ เคยหลับไหลและธีมปาร์ คซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสู งเหนือระดับนํา้ ทะเล 6,000 ฟิ ต
... ชมเมืองใหม่ “ปุตราจาย่ า” เมืองแห่ งอนาคตของมาเลเซีย.... ดังรายการทีเ่ ลือกสรรเพือ่ ท่านดังนี้
วันแรก
เชา้

สนามบินสุวรรณภูมิ – KLIA – ปุตตาจาย่า – คาเมอรอน ไฮแลนด์- น้าตกอีสกานด้า
พร้ อมกันที่สนามบิน เจ้ าหน้ าที่ของบริษทั ฯ ให้ การต้ อนรับ ตรวจเช็คสั มภาระและรับตัว๋ โดยสารเครื่องบิน

04.00 น. สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศชั้น 4 เคาน์ เตอร์ M สายการบินมาเลเซีย แอร์ ไลน์

(MALAYSIA AIRLINE )
05.00 น. สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 เคาน์ เตอร์ 1 สายการบินแอร์ เอเชีย ( AIR ASIA )
06.00 น.
07.10 น.

ออกเดินทางลัดฟ้ าโดยสายการบิน

MALAYSIA AIRLINE เที่ยวบินที่ MH 797 ถึงสนามบิน
ก ัวลาล ัมเปอร์ KLIA เวลา 09.30 น. (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ออกเดินทางลัดฟ้ าโดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD 311 / AK 891 ถึงสนามบิน
ก ัวลาล ัมเปอร์ LCCT เวลา 10.15 / 11.50 น.

เดินทางถึง กรุงก ัวลาล ัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย (เวลามาเลเซียเร็วกว่ าไทย 1 ช.ม.) ผ่ านตรวจคนเข้ าเมือง
และประทับตราหนังสื อเดินทางแล้ ว ขึน้ รถปรับอากาศเดินทางสู่ “เมือง
ใหม่ ปุตตราจาย่า”หรือเมืองหลวงในอนาคตของมาเลเซียสร้ างขึน้
เพือ่ ลดปัญหาจราจรของกัวลาลัมเปอร์ และเมืองที่เติบโตขึน้ ทุกวัน รองรับการ
ขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคต โดยย้ ายสถานที่ทํางานข้ าราชการทั้งหมดมา
รวมกันเป็ นตึกขนาดใหญ่ พร้ อมสาธารณูปโภคต่ างๆ อย่ างเป็ นระบบ นําชม
มัสยิดสี ชมพู, ที่ทํางานภาครัฐ ตลอดจนที่อยู่อาศัยและสิ่ งปลูกสร้ างอย่ างเป็ นระเบียบของประชาชนซึ่งห่ างจากเมือง
หลวงเดิมเพียง 50 ก.ม.

12.00 น.
คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 1) จากนั้น เดินทางสู่ คาเมอรอน ไฮแลนด์ ที่พกั ผ่ อนตากอากาศที่ขนึ้ ชื่อ
ที่สุดแห่ งหนึ่งของประเทศมาเลเซีย ระหว่ างทางขึน้ เขา คาเมอรอน ไฮแลนด์ แวะเที่ยวชมนา้ ตก
อีสกานด้า และสั มผัสกับชนเผ่ าซาไกหรือคนป่ าของมาเลเซีย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 2) อาหารพิเศษ สุ กี้ สตรี มโบ๊ ท แล้ วเข้ าสู่ ที่พกั HERITAGE HOTEL,
CAMERON HIGHLAND หรือเทียบเท่ า

วันที่สอง

คาเมอรอน ไฮแลนด์ - ไร่ชา – สวนสตอร์เบอร์ร่ี – เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – Firstworld Plaza

08.00 น.

บริการอาหารเช้ าที่ห้องอาหารโรงแรม (มือ้ ที่ 3) จากนั้น เดินทางสู่ ชมไร่ใบชาที่ปลูกบนยอดเขาสู งสุ ดสายตา
ชิมชาอันเลือ่ งชื่อและเป็ นสิ นค้ าส่ งออกของมาเลเซีย ชิมสตรอเบอร์รสี่ ดๆจากฟาร์ มและซื้อเป็ นของฝาก
ตลอดจนถ่ ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับบรรยากาศที่เป็ นธรรมชาติ…
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4) จากนั้น เดินทางสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ นําท่ านนั่งกระเช้ า
ลอยฟ้ าที่รวดเร็วและปลอดภัยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก จากสถานี SKYWAY ระยะทาง 3.4 ก.ม. สู่ ยอดเขา
“เก็นติง้ ไฮแลนด์ ” ที่มคี วามสู งเหนือระดับนํา้ ทะเลถึง 6,000 ฟิ ต เข้ าที่พกั FIRST WORLD HOTEL, GENTING
อาณาเขตทั้งหมดเรียกว่ า “เก็นติง้ ซิต”ี้ นครที่ไม่ เคยหลับไหลจากนั้นให้ ท่านได้ เพลิดเพลิน
กับเกมส์ การเสี่ ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่ า, แบล็คแจ็ค, รู เล็ต, สล็อตแมชชีนนับพันตู้
ฯลฯ บริการตลอด 24 ช.ม. หรืออิสระให้ ท่านใช้ สิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ ภายใน
GENTING HIGHLAND อาทิ ชมโชว์ ระดับโลกที่สับเปลีย่ นหมุนเวียนให้ ความ
เพลิดเพลิน,ช้ อปปิ้ ง FIRST WORLD PLAZA, ดิสโก้ , คาราโอเกะ, โบว์ ลงิ่ , บริการนวดแผน
โบราณ, สวนสนุก Theme Park อีกมากมาย แล้ วพักผ่ อนตามอัธยาศัย (อาหารคํ่าอิสระ
เพือ่ ให้ ท่านได้ สนุกสนานอย่ างเต็มอิม่ )

12.00 น.

*** ควรเตรียมเสื้อผ้ าใส่ กระเป๋ าใบเล็กสาหรับพักบนเก็นติ้ง / เข้ าคาสิ โน แต่ งกายสุ ภาพ, เสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้ าหุ้ม
ส้ น / เก็นติ้งอากาศเย็น 14–24 องศาเซลเซียส ควรเตรียมเสื้อแจ๊ คเก็ตไป ** ทีพ่ กั บนเก็นติ้ง จะไม่ มีเตียงเสริม จะมี 2 เตียง
สาหรับกรณีพกั 3 ท่านต่ อห้ อง ***
หมายเหตุ : กรณีที่ห้องพักบนเก็นติง้ ไม่ ว่าง เนื่องจากมีการปรับปรุ ง อาจทําให้ ห้องพักไม่ เพียงพอ ต่ อจํานวนลูกทัวร์
ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ จัดพักที่โรงแรมในกัวลาลัมเปอร์ แทน
วันที่สาม
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ตึกแฝดปิ โตรนัส– ห้างซูเรีย KLCC– KLIA - กรุงเทพฯ
เช้ า

12.00 น.

จิบกาแฟยามเช้ า บริการอาหารเช้ าแบบบุปเฟ่ ต์ ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มือ้ ที่ 5) จากนั้น
อําลาเก็นติง้ นําท่ านเดินทางสู่ “ กรุงก ัวลาล ัมเปอร์” เมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซีย นําท่ านชมตึกแฝดเปโตรน ัส ซึ่งเป็ นตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกสู งถึง 452
เมตร, พระราชว ัง“อีสตาน่า ไนการ่า” , อาคารสุลต่านอ ับ
ดุลซาม ัค ,
เมอร์เดก้าสแควร์, พร้ อมถ่ ายรู ปสถานที่ต่างๆเป็ นที่ระลึก
และช้ อปปิ้ งสิ นค้ าของที่ระลึก อาทิเช่ น ผ้ าบาติก . ช็อคโกแลต และขนมต่ างๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 6) จากนั้นเดินทางสู่ ห้างสรรพสิ นค้ าชั้นนํา
บริเวณตึกแฝดปิ โตรนัส ให้ ท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ งสิ นค้ าหลากหลายชนิด อาทิ เสื้อผ้ า , เครื่องไฟฟ้ า และสิ นค้ า
แบรนเนมหลากหลายชนิด ที่ ห้างซูเรีย KLCC แหล่ งช้ อปปิ้ งที่ใหญ่ ที่สุดในมาเลเซีย

17.40 น.

ได้ เวลาอันเป็ นสมควร นําท่ านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ เช็คสั มภาระ รับตัว๋ เครื่องบิน มีเวลาให้ ท่าน
่ รุงเทพฯ
ได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีต่อที่ภายในบริเวณสนามบิน เดินทางกล ับสูก

19.50/21.55 น.
20.55/23.00 น.

โดยสายการบินมาเลเซียแอร์ ไลน์ ( MALAYSIA AIRLINE ) เทีย
่ วบินที่ MH776 /MH796
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ

20.05 / 20.40 น.
21.20 / 22.00 น.

โดยสายการบินแอร์ เอเชีย ( AIR ASIA ) เทีย
่ วบินที่ FD 308 / FD 316
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง
<<<<<<<<<< SP-M1C // 1270617 >>>>>>>>>>
ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กอายุตา
่ กว่า 12 ปี
มีเตียง
เสริม

ไม่มเี ตียง
เสริม

พ ักเดีย
่ ว

18-20 ส.ค. / 08-10 ก.ย. / 10-12 พ.ย.60

9,999

9,999

9,499

1,800

11-13 ส.ค. / 22-24 ก.ย. / 06-08 , 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. / 9-11 ธ.ค. / 23-25 ธ.ค.60

11,999

11,999

11,499

1,800

**30 ธ.ค.60-01 ม.ค.61 / 31 ธ.ค.60-02 ม.ค.61**

12,999

12,999

11,999

1,800

อั ตรานี้รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร สนามบินสุ วรรณภูม/ิ ดอนเมือง – กัวลาลัมเปอร์ – สุ วรรณภูม/ิ ดอนเมือง
 ค่ าภาษีสนามบินสุ วรรณภูม,ิ กัวลาลัมเปอร์ , ค่ าภาษีนํ้ามันและค่ าประกันสายการบิน





ค่ าประกันการเดินทางอุบัติเหตุ ในวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาท
อาหารตามรายการระบุ รวม 6 มือ้
 ทีพ่ กั โรงแรมจํานวน 2 คืน ตามรายการระบุ
ค่ ารถปรับอากาศนําเทีย่ วตลอดการเดินทาง
 ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามที่ระบุไว้ ในรายการ
เจ้ าหน้ าทีค่ อยอํานวยความสะดวกในการเดินทาง  ค่ าธรรมเนียมผ่ านแดนทุกประเทศ

อั ตรานี้ไม่รวม
× ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว เช่ น ค่ ามินิบาร์ ในห้ องพัก ค่ าโทรศัพท์ ค่ าอาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
× ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7 % และค่ าภาษีบริการ 3 %
× ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ ,ไกด์ ท้องถิ่น และคนขับรถ รวม

ต่ อทริปการเดินทาง

40 RM หรือประมาณ 300 บาท ต่ อท่ าน

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
 กรณีคณะเดินทางน้ อยกว่ า 24 ท่ าน ใช้ รถตู้ปรับอากาศในการเดินทางและ Driver guide ให้ บริการนําเทีย่ ว
 กรณีคณะเดินทางน้ อยกว่ า 10 ท่ าน อาจมีค่าใช้ จ่ายเพิม่ เติม
 การเดินทางท่ องเทีย่ วมาเลเซีย ต้ องมี PASSPORT ในการเดินทางและต้ องเหลืออายุการใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
มัน่ ใจในบริการกับรางวัล “บริษัทนําเทีย่ วยอดเยีย่ มต่ างประเทศ” ขององค์ การส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วประเทศมาเลเซีย

