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ความพเิศษของโปรแกรมทวัรน้ี์ 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดินทาง  

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
วันแรก กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์                                                                                       (--/--/D)       
13.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีทา่อากาศยานสุวรรณภมิู เคาน์เตอร์ สายการบินรอยลัจอร์แดเน่ียน (RJ) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

คอยบริการต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสมัภาระตลอดการเดินทาง 
15.25 น. เหินฟ้าสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยเคร่ืองบินของสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน เที่ยวบินที่ RJ 180 
18.35 น. เดินทางถึงทา่อากาศยานอบัดลุ อซิซ ซาห์ เมืองเซบงั หวัหน้าทวัร์นําทา่นผา่นการตรวจเชคเอกสารเข้าเมือง  

จากนัน้มคัคเุทศก์ท้องถ่ินรอรับทา่นเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสูใ่จ กลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือ KLCC 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (1)  
พัก น าคณะเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า 

สายการบิน : โดยสายการบิน สายการบินรอยลัจอร์แดเนียน (RJ) 

ลิม้รสบักกุ๊ดเต๋ ร้อนๆๆ แบบต้นต าหรับ....สัมผสัอากาศหนาวเยน็ตลอดปี พกัเกน็ติง้ 1 คนื 
เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดชัช์ 
 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

วันที่สอง KLCC – ซิตีท้ัวร์ – ปุตราจาย่า - มะละกา – ล่องเรือแม่น า้มะละกา                                     (B/L/D)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
08.00 น. หลงัอาหารเช้า นําทา่นชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึง่เป็นเมืองที่ตัง้ขึน้ท่ีบริเวณที่แมน่ํา้ 2 สาย

ตดักนั ซึง่เป็นแหลง่แร่ดีบกุชัน้ดีของโลก จากนัน้นําทา่นแวะชมมสัยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สดุในมาเลเซีย แวะ
ถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรําลกึถึงเหตกุารณ์ การสู้รบได้แก่สงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 
2 บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนัน้นําทา่นชม  พระราชวังอิสตันน่า ไนการ่า  ท่ีประทบัของ
สมเด็จพระรามาธิปดีของมาเลเซีย ผา่นชมอาคารสลุตา่น อบัดลุ ซามดั ที่ปัจจบุนัเป็นสถานท่ีสาํคญัของทางราชการ 
ซึง่ตัง้อยูต่รงข้ามกบั เมอร์เดก้า สแควร์  ซึง่เป็นจตัรัุสที่รําลกึถึงวนัท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราช พ้นจากประเทศใน
เครือจกัรภพ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3) 
 หลงัอาหารกลางวนันําทา่นแวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลงัการของเมืองใหม ่ปุตราจาย่า  

ที่ทา่นดร..มหาเธร์ โมฮมัหมดั เนรมิตให้เป็นเมืองแหง่ความทนัสมยั และสะดวกสบายแหง่อนาคต  
และเป็นเมืองที่แสดงถึงวิสยัทรรศน์อนักว้างไกลของอดีตผู้นําที่ยิ่งใหญ่แหง่มาเลเซียผู้นี ้ชมอาคารของ 
กระทรวงตา่งๆ อาคารรัฐสภา พร้อมฟังคําบรรยาย ให้ทา่นถ่ายรูปเก็บไว้เป็นท่ีระลกึที่บริเวณหน้ามสัยิดส ี
ชมพงูดงามยิ่ง ซึง่เป็นสถานท่ีที่มีสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรงดงาม ให้ทา่นได้บนัทกึภาพความประทบัใจ  
หลงัจากนัน้นําทา่นเดินทางสูเ่มืองมะละกา เมืองประวตัิศาสตร์   นําทา่น ล่องเรือแม่น า้มะละกา ชมเมืองมะละกา 
ที่ยงัคงอนรัุกษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมสองฝากฝ่ัง 

คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก น าคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม SERI COSTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าจากนัน้อิสระพักผ่อนตาม

อัธยาศัย หรือ ออกมาเที่ยวชมแสงสียามค ่าคืน หรือ อิสระช้อปป้ิงของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน ย่าน 
JONKER STREE 

วันที่สาม มะละกาซิตีท้ัวร์ - เก็นติง้ไฮแลนด์                                                                              (B/L/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (5)  
08.00 น. หลงัอาหารเช้า นําทา่นเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซียเป็นเมืองแหง่ประวตัิศาสตร์  

เที่ยวชมยา่นจัตุรัสดัตช์ ชมโบสถ์เซ็นต์ปอล ป้อมปืนเอฟาโมซ่า เรือรบโบราณ ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา 
จากนัน้นําทา่นเดินชม ชมสถาปัตยกรรมชิโนโปรตกีุส และชมวดัจีนท่ีเก่าแก่ที่สดุในมาเลเซีย วดั  CHENG HOON 

TENG และผา่นชมมสัยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรูปกบัสามล้อเมืองมะละกา จากนัน้นําทา่นเดินทางสู ่เก็นติง้ 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 
 นําทา่นเดินทางขึน้สู ่ ยอดเขาเก็นติง้  โดย กระเช้าลอยฟ้า SKYWAY สะดวกปลอดภยั และมีความเร็วมาก 

สามารถวิ่งได้ 6 เมตรตอ่วินาที และยงัเคยครองตําแหนง่เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สดุในเอเชียมาก่อน (ปัจจบุนัเสยี
ตําแหนง่ยาวที่สดุในเอเชียให้แก่กระเช้านองปิง 360 ท่ีเกาะฮ่องกง) โดยวดัจากสถานีกระเช้าถึงโรงแรมประมาณ 3.4 
กิโลเมตร ทา่นจะได้สมัผสัปยุเมฆ สายหมอก และอากาศบริสทุธ์ิท่ีหนาวเย็นเกือบตลอดปี เมื่อถึงเก็นติง้ไฮแลนด์ 
เมืองตากอากาศ และสถานคาสโินระดบัชาติบนยอดเขาสงูแหง่เดียวของโลก  
หลงัจากนัน้นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั First World Hotel ให้ทา่นได้อิสระเพลดิเพลนิกบัเคร่ืองเลน่ตา่งๆ มากมายหลายชนิด 
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บริเวณสวนสนกุในร่มและกลางแจ้ง (ราคาเคร่ืองเล่นไม่รวมในรายการ) 
คํ่า บริการอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แบบปฟุเฟ่ต์ (7) 
 ให้ทา่นได้อิสระหาความสาํราญเสีย่งโชคในคาสโินระดบัชาติสนกุกบัเกมส์ตา่งๆ เช่น สลอ็ตแมชชีน แบลค็แจ็ค รูเลต็ 

โป๊กเกอร์ คาสโินวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต ่ากว่า 21 ปีห้ามเข้า ท่านสุภาพบุรุษต้องแต่งกายด้วยเสือ้คอปก และ
รองเท้าหุ้มส้น ส่วนท่านสุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามรองเท้าแตะเด็ดขาด) 

พัก น าคณะเข้าพัก ณ  โรงแรม First World Hotel 
วันที่สี่ เก็นติง้ไฮแลนด์ – วัดถ า้บาตู -KLCC ช้อปป้ิง ที่ตึกแฝด (SURIA) – กรุงเทพฯ                       (B/L/--)       
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (8) 
08.00 น. อําลาเก็นติง้ฯ เดินทางสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร์  นําทา่นแวะนมสัการพระขนัธกมุาร ที่ วัดถ า้บาตู (ไมไ่ด้ขึน้บนถํา้) ซึง่

เป็นศาสนสถานท่ีศกัดิ์สทิธ์ิของศาสนาฮินดดู้านหน้าปากทางขึน้บนัไดไปยงัถํา้ข้างบนมีรูปปัน้ของพระขนัธ์กมุารสงู
ถึง 42.7 เมตร ยืนเดน่เป็นสง่าเป็นท่ีนา่ประทบัใจแก่ผู้  มาเยือน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2549 ระหวา่งทางให้ทา่น
ได้แวะชมโรงงานเคร่ือง ดีบุก สนิค้าขึน้ช่ือของรัฐเซลงังอร์ และแวะเลอืกซือ้สนิค้าพืน้เมืองที่มีช่ือเสยีงของมาเลเซีย 
เช่น บกักุ๊ดเตตุ๋น๋เคร่ืองยาจีนแบบสาํเร็จรูป ขนมเป๊ียะพืน้เมืองและอื่นๆ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (9) 
 ชมทศันียภาพของสญัลกัษณ์อนัดบั 1 ของกวัลาลมัเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนาส ท่ีสงูที่สดุในโลกที่ 452 เมตร ซึง่ตัง้อยู่

ใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร์ หรือที่เรียกวา่ KLCC จากนัน้ให้ทา่นอิสระช้อปปิง้ที ่ห้างซูเรีย เลอืกซือ้สนิค้าแบรนด์เนม
ตา่งๆ ได้ตามอธัยาศยั (อาหารค ่าอิสระตามอัธยาศัยเพ่ือสะดวกในการช้อปป้ิง) 

19.30 น. ได้เวลาสมควรเพื่อเดินทางสูท่า่อากาศยานอบัดลุ อซิซ ซาห์ เพื่อเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 
22.20 น.  เหินฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบินของสายการบินรอยลัจอร์แดเนียน โดยเที่ยวบินที ่RJ181 

23.25 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิูโดยสวสัดิ์ภาพพร้อมความประทบัใจ 
เที่ยว  สงิคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ก าหนดการเดินทาง 
23-26 ม.ค.      
30-2 / 6-9 / 13-16 / 20-23 ก.พ.     
27-2 / 6-9 / 13-16 / 20-23 / 27-30 มี.ค.    
อัตราค่าบริการ 

ผู้เดนิทาง ราคาต่อท่าน 
ผู้ใหญ่(พักห้องละ 2 ท่าน) ราคา  15,500   บาท  
เดก็อายุ 3-11 ขวบไม่เสริมตียง ราคา  14,000   บาท  

หมายเหตุ:  ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับวันที่เดินทาง  และจ านวนผู้เดินทาง 
อัตราค่าบริการนีร้วม  
- คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบัพร้อมคา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ - โรงแรมที่พกั 3 คืน  - คา่รถรับ – สง่   
- คา่บตัรเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ ตามที่ระบไุว้ในรายการ   
- คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ   
- ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขของประกนัท่ีบริษัททําไว้ 
-  คา่สมัภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 20 ก.ก.และ ถือขึน้เคร่ืองได้ 1 ใบ นํา้หนกัไมเ่กิน 7 ก.ก.ตอ่ทา่น 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

-  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม คา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / คา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่น ๆ เช่น คา่ซกัรีด คา่โทรศพัท์ ฯลฯ 
- ค่าทิป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น แล คนขับรถ ( ขัน้ต ่าโดยประมาณ 45 ริงกิต / PAX / TIP) 
***  สามารถให้ได้มากกว่านี ้ตามความประทับใจ เพื่อความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ให้กับหัวหน้าทัวร์ในวันสุดท้าย ***  
- ค่าทิปส าหรับ หัวหน้าทัวร์  
- ไมแ่จกกระเป๋าเดินทาง (เนื่องจากเป็นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่)  
- คา่ทําหนงัสอืเดินทาง และ คา่วีซา่ของลกูค้าตา่งด้าว (ลกูค้าต้องดําเนินการจดัทําด้วยตวัเอง)  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ทา่นแจ้งยืนยนักําหนดการเดินทางพร้อม จํานวนผู้ เดินทางที่แนน่อน เพื่อท่ีทางบริษัทฯจะได้ดําเนินการสาํรองที่
พกัและพาหนะในการเดินทางลว่งหน้า  ภายใน 30  วนั เป็นอยา่งน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคณุเป็น
อยา่งสงูลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอยา่งยิ่งที่จะได้รับใช้ทา่นและคณะในอนาคตอนัใกล้นี  ้


