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รหัสทวัร์ R37 

ท่านสมาชิกของเทีย่วสนุกทวัร์ทุกท่าน วนันีเ้ราขอเสนอโปรแกรมทวัร์ มาเลเซีย เกน็ติง้ ปุตราจาย่า 3 วนั 2 คนื โปรแกรมทวัร์นีเ้ราจดัแบบ

เทีย่วคุ้ม เทีย่วครบ เจาะลกึกรุงกวัลาลมัเปอร์ พกัทีก่วัลาลมัเปอร์เลย 2 คนื เราจะพาท่านไปในทีเ่ที่ยวทัว่ไป และเพิ่มทีเ่ทีย่วทีท่วัร์ไม่พาไป 

เช่น เซ็นทรัลมาร์เกต็กวัลาลมัเปอร์ ล่องเรือทะเลสาบปุตราจาย่า  เป็นต้นครับ 

เทีย่วคุ้มกว่า มาก เจาะลกึ จริงๆ เพิม่ทีเ่ที่ยวใหม่ๆ 
Central Market กวัลาลมัเปอร์ – ล่องเรือทะเลสาบปุตราจาย่า – ตกึปิโตนัส – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ราคาเดยีวท่านละ  5,450 บาท 

ก่อนตดัสนิใจซือ้ทวัร์ทกุครัง้ ทา่นต้องเปรียบเทียบดวูา่ข้างในโปรแกรมทวัร์เขารวมอะไรไว้ให้ทา่นแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิม่  

บวก ลบ กนัแล้วที่ไหนจะถกูวา่ เช่น อาหารมก่ีีมือ้ คา่เข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง คา่ทิปไกด์รวมหรือยงั พกัที่ไหน พกัห้องละก่ีทา่น มี

บริการเสริมระหวา่งการเดินทางหรือเปลา่ เช่น น า้หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ที่ส าคญัทวัร์ที่ทา่นเลอืกต้องมใีบอนญุาตที่ถกูต้อง

ตามประเภทท่ีเขาน าเทีย่ว 
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ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัแรก หาดใหญ ่– ปตุราจายา่ – ลอ่งเรอืทะเลสาบทีป่ตุราจาย่า – กัวลาลมัเปอร ์– Central Market   (--/เทีย่ง/เย็น) 

06.00 น. ทกุทา่นพรอ้มกนัทีจ่ดุนัดพบ ในหาดใหญ ่ครบแลว้เราเดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี ผ่านดา่นสะเดาฝ่ังเมอืงไทย 

และฝ่ังมาเลเซยีเรยีกวา่ ดำ่นจงัโหลน 

เมือ่ ผา่นดา่นทัง้สองประเทศเสร็จ เราน่ังรถตรงสู ่กรุงกัวลาลมัเปอร ์ระยะทางประมาณ 400 กโิลเมตร ระหวา่งทางเรา
ก็จะแวะจดุคำรป์ำรค์กิง้ และเขา้หอ้งน ้าทีจุ่ดตา่งๆ  

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

จากนัน้เดนิทางตอ่ เมอืงปุตรำจำยำ่ 

16.00 น. 

 
พาคณะเดนิเทีย่วชม เมอืงใหมปุ่ตรำจำยำ่ ทีม่จีุดตา่งๆ น่าสนใจมากครับ เชน่ โซลอาคารรัฐสภา โซนมัสยดิปุ

ตรา โซนลานทีเ่ป็นเสาธงของทกุรัฐในประเทศมาเลเซยี โซนทะเลสาบปตุราจายา่ใกลก้นัก็มโีซนรา้นอาหารและ
ของทานเลน่ 

จากนัน้ พาคณะ ลอ่งเรอืชมเมอืงปุตรำจำยำ่ โดยเรอืน าชม ตามเสน้ทางทะเลสาบ ของเมอืงปตุราจายา่ทัง้

เมอืง 
จากนัน้เดนิทางเขา้สู ่เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี นัน้ก็คอื กรุงกวัลำลมัเปอร ์

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่ตลำดกลำง หรอื Central Market Malaysia ทา่นสามารถเดนิชม และเลอืกซือ้ของฝาก

ของทีร่ะลกึไดท้ีน่ี ่ในราคาถกู และมกีจิกรรมตา่งๆ ในแตล่ะวันใหท้า่นไดรั้บชม 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ เป็น บะกเุต ๋(2) อาหารทีท่า่นควรลองเวลามาเทีย่วประเทศมาเลเซยี 

จากนัน้เขา้สูท่ีพั่ก  

พกั เขำ้พกั ณ PUDU PLAZA HOTEL หรอื เทยีบเทำ่ 
จากนัน้อสิระบรเิวณโรงแรมมรีา้นโรต ีรา้นอาหาร ใหท้า่นน่ังทานไดค้รับ 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร ์– ขึน้เก็นติง้ไฮแลนด ์– ตกึปิโตนัส (ตรงหา้ง KLCC)                                       (เชา้/--/เย็น) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์ทีเ่ป็นทัง้สวนสนุก แหลง่บนัเทงิ คาสโิน แหลง่ชอ้ปป้ิง 

(ชว่งนีเ้ก็นติง้ก าลังปรับปรุงอยู ่สวนสนุก และรา้นคา้บา้งจดุปิดใหบ้รกิาร คาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารเต็มรูปแบบได ้

ชว่งตน้ ปี 2017 ส) 

เมือ่ เดนิทางมาถงึ สถานเีคเบิล้คาร ์หรอื เก็นติง้สกายเวย ์รอรับตัว๋เพือ่น่ังกระเชา้ลอยฟ้าชม บรรยากาศของเมอืง

หนาวระหวา่งเดนิทางไปยังเก็นติง้ไฮแลนด ์ใชก้ารเดนิทางโดยการน่ังกระเชา้ประมาณ 15 นาท ีระยะทาง

ประมาณ 3.5 กโิลเมตร(เคเบิล้คาร ์ไม่อนุญาตใหน้ ากระเป๋าใบใหญข่ึน้ไปในกระเชา้ ทา่นตอ้งแยกเป็นกระเป๋าใบ
เล็ก) 

เมือ่ไปถงึ สถานปีลายทาง แวะเพือ่รอคณะทีจ่ะถยอยลงจากเคเบิล้คาร ์จากนัน้ไกดก็์จะพาคณะเดนิทางไปยังล๊
อปป้ีของรสีอรท์เวริล์เก็นติง้ หรอื ทีเ่รยีกวา่ เฟิรส์เวริล์โฮเทล ระหวา่งทางไกดก็์จะแนะน าสว่นตา่งๆ ของเก็นติง้ 

วา่มอีะรัยน่าสนใจบา้ง ปลายปี 2016 เก็นติง้จะเปิดโซนใหม ่ชือ่วา่ ทเวนตีเ้ซนจรูีฟ๊่อกซ ์เป็นสวนสนุกทีม่แีหง่
เดีย่วในมาเลเซยี ซึง่จะท าใหเ้ป็นทีน่่าสนใจของนัททอ่งเทีย่วใหม้าเทีย่วเก็นติง้มากขึน้อย่างแน่นอนครับ 

15.00 น. เวลาโดยประมาณ  นัดเวลาเจอกนั เมือ่พรอ้มแลว้ไกดจ์ะพาคณะเดนิไปขึน้ เคเบิล้คาร ์เพือ่ลงสูด่า้นลา่งของเก็น

ติง้ และเดนิทาง เขา้สู ่กรุงกัวลาลมัเปอร ์ครับ 
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เมือ่ ถงึกวัลาลมัเปอร ์พาคณะแวะถา่ยรูปที ่ตกึปิโตนสั ซึง่เป็นตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุ

ในโลก และจากนัน้เราพาคณะไปเดนิชอ้ปป้ิงกนัที ่หำ้งดงั KLCC หา้งทีต่ัง้อยู่
ในตกึปิโตนัส ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้ของ หรอื ชมบรรยากาศ หากทา่น

ตอ้งการทีจ่ะซือ้ กระเป๋า หรอื รองเทา้ ยีห่อ้ VINCCI ทีน่ีถ่กูทีส่ดุแลว้ครับ 

ค า่   รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร  (4) 

พัก เขา้พัก ณ PUDU PLAZA HOTEL หรอื เทยีบเทา่ 

วนัทีส่าม เมอรเ์ดกา้แสคว – โรงงานชอ็คโกแลต – พระราชวงัอสีตา้น่าเนการ่า – ดา่นสะเดา – หาดใหญ ่ (เชา้/เทีย่ง/--) 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น. พาคณะมาแวะ ถา่ยรูป ทีย่่าน เสาธง ทีส่งูทีส่ดุของประเทศมาเลเซยี และยังเป็นทีเ่ฉลมิฉลองครัง้ยิง่ใหญ ่ทีส่ดุ

ของประเทศมาเลเซยี นัน้คอื เป็นทีท่ี ่ประเทศมาเลเซยีน าธงชาตขิองมาเลเซยี มาแทนทีธ่งชาตขิององักฤษ 

หลงัจากที ่มาเลเซยีไดรั้บเอกราชจากองักฤษ นัน้คอื ลำนเมอรเ์ดกำ้แสคว ทีม่จีดุเดน่ตรงหมูอ่าคารเกา่แก ทีม่ี
ศลิปะแบบมาเลเซยีผสมผสานกบัศลิปะแบบมัวรไ์ดอ้ยา่งสวยงามเลยครับ 

 จากนัน้ทวัรเ์ราจะพาคณะไป ชมิ และชอ้ปป้ิงกนัที ่รำ้นช็อกโกแลต สง่ออก ทีป่ระเทศมาเลเซยี 

 จากนัน้เราเดนิทางไปยา่น บาตเูคป และแวะถา่ยรูปที ่พระรำชวงัอสีตำ้นำ่เนกำรำ่ เป็นพระราชวงัหลวงของ

ประเทศมาเลเซยี ส าหรับเป็นทีป่ระทับของพระราชาธบิดอีงคปั์จจุบนั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (6) 

 จากนัน้เดนิทาง กลับสู ่หาดใหญ ่ระหวา่งทางแวะตามจุดคารป์ารค์กิง้ 

เมือ่ น าทา่นถงึยังดา่น จังโหลน หากมเีวลา และะดวิตีฟ้รยัีงไมปิ่ด ใหค้ณะแวะซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ( ดวิตีฟ้ร ี) อาท ิ

เชน่ น ้าหอม เหลา้ นาฬกิา ช็อกโกแลต เพือ่เป็นของฝาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นผา่นดา่นไทยเพือ่เดนิ
ทางเขา้สูห่าดใหญ ่ จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ถงึหาดใหญโ่ดยสวัสดภิาพ    

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึหาดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

+++++++++++++++++++++ สิน้สุดรำยกำรน ำเทีย่ว ++++++++++++++++++++ 

โปรแกรมนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  
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อตัรำคำ่บรกิำร  กรณีคณะถงึ  20 ทำ่นขึน้ไป หำกไมถ่งึขอเปลีย่นกำรเดนิทำงเป็นรถตู ้D4D 

จอยทวัร ์เดนิทำงตำมวนัที ่ดงันี ้

เดอืน พ.ค. 60 วนัที ่12-14  

เดอืน ม.ิย. 60 วนัที ่16-18 

เดอืน ก.ค. 60 วนัที ่30 ม.ิย.-2 ก.ค. ตรงวนัหยดุธนำคำร 

เดอืน ส.ค. 60 วนัที ่11-13 / 12-14 ตรงวนัหยดุวนัแม ่

จ ำนวนผูร้ว่มเดนิทำง รำคำเร ิม่ตน้ที ่อ.หำดใหญ ่

ผูใ้หญท่ำ่นละ 5,450.- 

เด็กต ำ่กวำ่ 9 ขวบทำ่นละ (ไมเ่สรมิเตรยีง) 4,990.- 

 

หมำยเหตุ: องคก์รทีต่อ้งกำรใหเ้รำจดักรุป๊สว่นตวัให ้คณะต ัง้แต ่36 ทำ่น  -  40 ทำ่น ตอ่ 1 รถ

บสัมำเลเซยี กรุณำตดิตอ่ ขอโปรแกรมทวัรแ์ละใบเสนอรำคำพเิศษเฉพำะกรุป๊ของทำ่นไดท้ี ่ 

โทร. 075 502 938 / 081 415 5955 

ควรวางแผนทอ่งเทีย่วประจ าปียาวๆ เพือ่ความพรอ้ม และไมต่ดิขดัในวนัเดนิทาง เพือ่ความประทบัใจที่

เพิม่ขัน้ 

ทา่นทีจ่องตัว๋กลับกรุงเทพฯ ในวนัที ่3 ของการเดนิทาง ควรจองตัว๋ขากลบัไฟล ์21.30 น. เป็นตน้ไป 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

 คา่ยานพาหนะ รถตู ้commuter หรอืรถบสัมาเลเซยีปรับอากาศน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

 คา่ทีพั่ก  2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหารเชา้ 6  มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  

 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  คา่ลอ่งเรอืทะเลสาปทีป่ตุราจายา่ 

 คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บำทรกัษำพยำบำล 100,000 บำท 
 คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  (กรณีคณะเดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น จะไมม่ี

มัคคเุทศกเ์ดนิทางไปดว้ย  แตจ่ะม ีDiver Guide  ทีน่ ำเทีย่วดว้ยและบรรยำยใหข้อ้มูลดว้ย  บรกิำรทำ่น
ตลอดกำรเดนิทำง) 

 
อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่

ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

x คา่บตัรเครือ่งเลน่สวนสนุกและโชวต์า่ง ๆ  ทีเ่รยีกใชบ้รกิารพเิศษ 

x คา่บลิทีต่อ้งการน าไปเบกิลดหยอ่นคา่ใชจ้า่ยตามนโยบายของรัฐบาล 

x คำ่หนงัสอืเดนิทำง ( ตอ้งพำสปอรต์เทำ่น ัน้) และมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  

ทัง้นี้ บริษัทฯ ขอใหท้่านแจง้ยืนยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได ้

ด าเนินการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างนอ้ยก่อนเดนิทาง จงึเรียนมาเพื่อโปรด

พจิารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต

อนัใกลน้ี ้


