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ก ำหนดกำรเดินทำง 10-12 ส.ค. 9-11 ต.ค. / 24-26 ต.ค/ 7-9 พ.ย. /  

5-7 ธ.ค. / 26-28 ธ.ค. / 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 
วนัแรก สนามบินเชียงใหม่ สนามบินกวัลาลมัเปอร ์ปตุราจาย่า ตึกปิโตนัส                       (--/--/D)       
07.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิเชยีงใหม่ จากนัน้เชค็อนิ พรอ้มทัง้โหลดกระเป๋าดว้ยตวัท่านเอง 
09.00 น. คณะเดนิทางสู่ สนามบนิ KLIA2 กวัลาลมัเปอร ์โดยสายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี AK855 
 แนะน า ท่านควรรบัประทานอาหารเทีย่ง บนเครือ่งบนิเลย เพราะว่าจะมาถงึประมาณบ่ายโมง

มาเลเซยี ซึง่เวลา เรว็กว่าเรา 1 ชม 
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13.00 น. คณะเดนิทางถงึสนามบนิกวัลาลมัเปอร ์ มเีจา้หน้าทีข่องบรษิทัเทีย่วสนุกทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัคณะ ณ 
สนามบนิกรงุกวัลาลมัเปอร ์จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เมอืงใหม ่ปตุราจาย่า ศูนยร์วมราชการแห่ง
ใหมข่องประเทศมาเลเซยี จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ พระราชวงัอิสตารน่์าเนการร่์า 

16.00 น. น าคณะชม พระราชวงัอสิตา้น่าฯ ซึง่เป็นพระราชวงัทีพ่ระทบัแห่งใหมข่อง พระราชาธบิดขีอง
ประเทศมาเลเซยี ทีเ่มือ่ไดร้บัต าแหน่งกต็อ้งมาประทบัทีน่ี่ อากาศช่วงเยน็จะไมร่อ้นมาก ก าลงัด ี
ถ่ายรปูออกมาดสูวยทุกท่านเลยครบั จากนัน้น าคณะไปยงั ตกึปิโตนสั 

 แวะใหค้ณะไดถ่้ายรปูคู่กบัตกึแฟดทีส่งูทีสุ่กในโลก ณ ตึกปิโตนัส (TWIN TOWWER)  
 จากนัน้แวะชม และชอ้ปป้ิง ณ หา้งซเูรยี ซึง่เป็นหา้งดงัของมาเลเซยีทีอ่ยู ่โซลดา้นล่างของตกึปิ

โตนสั 
ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (1) 
พกั  ณ CITITEL EXPRESS HOTEL KL หรือ หรือระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง กวัลาลมัเปอร ์เมอรเ์ดก้ารส์แควร ์ช้อปป้ิงร้านโชโกเลต็ วดัถ า้บาตเูคป             (B/L/D)       
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (2)  
 จากนัน้น าคณะไป ย่านเมอรเ์ดก้าสแควร์ ทีเ่ป็นยา่นตกึราชกาลเก่า และสนามหลวงของมาเลเซยี 

ซึง่ใชเ้ฉลมิฉลองในโอกาสทีป่ระเทศมาเลเซยีไดร้บัเอกราชคนืจากประเทศองักฤษ 
 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ รา้นโชโกเลต็ ของประเทศมาเลเซยี ทีใ่ชส้่งออกเป็นอนัดบั 2 โของโลก 

เลอืกซือ้ไดต้ามความพอใจของท่าน และใกลก้นัมรีา้นคา้นาฬกิาปลอดภาษ ีและรา้นสนิคา้โอท๊อป
ของมาเลเซยีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อกีมากมาย 

เทีย่ง  บรกิารอาหารวนั ณ  รา้นอาหาร (3) 
บ่าย น าคณะเดนิทางสู่ เกน็ต้ิงไฮแลนด์ ระหว่างทางแวะ วดัถ ้าบาตูเคป วดัฮนิดทูีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ

มาเลเซยี ใหท้่านสกัการะพระศวิะองคใ์หญ่ และถ่ายรปูไดต้ามอธัยาศยั จากนัน้ าคณะเดนิทางต่อ  
16.00 น. น าคณะนัง่กระเช่าลอยฟ้า หรอื เคเบ้ิลคาร ์(SKY WAY) ระยะทาง 3.4 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 15 นาท ีระหว่างทางท่านจะไดช้มววิในมมุมองต่างๆ และปา่ไมน้านาชนิด  
 ถงึสถานีตน้ทาง น าคณะเดนิทางสู่ลอ็ปบีข้องโรงแรม First World เพื่อรอรบักุญแจหอ้งพกั 
 จากนัน้มคัคุเทศกจ์ะพาท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเทีย่วชมสวนสนุกทัง้กลางแจง้และในรม่  สนุกกบั

เครือ่งเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตลีงักา รถแขง่โกลค์ารต์ สกายเรนเจอร ์บา้นผสีงิและรา้นคา้อื่น 
ๆ อกีมากมายซึง่เหมาะส าหรบัเดก็และผูใ้หญ่ ทุกเพศทุกวยัใหท้่านไดถ่้ายรปูภาพเกบ็ไวเ้ป็นที่
ระลกึ (บตัรเครือ่งเล่นยงัไมร่วมในรายการน าเทีย่ว) หรอื เลอืกเขา้บ่อนคาสโินไดต้ามอธัยาศยั 
สนุกสนานกบัการเสีย่งโชค และเลอืกชอ้ปป้ิงไดต้ามอธัยาศยั 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
พกั  ณ FIRST WORLD HOTEL หรือ เทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม เกน็ต้ิงไฮแลนด ์สนามบินKLIA2 สนามบินเชียงใหม่                                            (B/L/--)       
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 
จากนัน้ ใหท้่านอสิระบนเกน็ติง้ไฮแลนด ์กบักจิกรรมทีห่ลากหลาย ทัง้ในรม่ และกลางแจง้ (ยงัไมร่วมใน

ราคาทวัร)์ หรอืจะเลอืก ถ่ายรปูกบัมมุสวยๆ กบับรรยากาสอุ่นๆ พรอ้มทัง้เสยีงเพลงเบาๆ หรอื จะ
เลอืกไปชมคาสโิน จนไดเ้วลานดัหมาย น าคณะลงสู่ดา้นล่าง โดยกระเชา้ลอยฟ้าเหมอืนเดมิ (Cable 
Car) 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิ KLIA2  
14.50 น. คณะเดนิทางกลบัสู่สนามบนิเชยีงใหม่โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเทีย่วบนิที่AK856 
16.25 น. (เวลาไทย)  คณะเดนิทางถงึสนามบนิเชยีงโดยสวสัดภิาพ พรอ้มทัง้รอ้ยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีมาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
 

อตัราค่าบริการ คณะเดินทางขั้นต ่า 25 ท่าน 
รายการ ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ราคารวมตัว๋เคร่ืองบิน 

คณะเดนิทางตามโปรแกรม  5,500.- 14,500.- 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะ รถบสัปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าตัว๋เร่ืองบิน (กรณีต้องการ) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 6  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าซอ้ฟด้ิงระหวา่งการเดินทางวนัละ 1 คร้ัง 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15  วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 


