วันแรกของการเดินทาง
14.00 น.
16.25 น.
19.40 น.

เที่ยง

( - /-/- )

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 ประตู 4 เคานเตอร G 1-6
สายการบิน Lufthansa Airline เจาหนาที่บริษัทฯตอนรับทาน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
ออกเดินทางสูกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน Lufthansa Airline เที่ยวบินที่ LH782 (บริการของวางพรอมเครื่องดื่ม)
ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร ( เวลาเร็วกวาประเทศไทย 1 ชั่วโมง ) หลังผานพิธีตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานเดินทางเขาสู นครกัวลาลัมเปอร ศูนยกลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญที่สุดของประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือกําเนิดขึ้น
ในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเปนเมืองสําคัญในการคาดีบุก เพราะเปนดินแดนที่บรรจบกันของแมน้ํากอมบัก (Sugai
Gombak) และแมน้ําคลัง (Sugai Klang) จากนั้นนําทานสู ถนนบูกิต บินตัง(Bukit Bintang) ถนนสีทองของกัวลาลัมเปอร
แหลงรวมหางสรรพสินคาและรานคามากมาย ไมวาจะเปนหางเกาแกอยาง Sungei Wang Plaza หรือหางใหมเอี่ยมอองอยาง
Pavilion KL และหางที่นาสนใจอื่นๆ อาทิ Lot 10, Low Yat Plasa Berjaya Time Square เปนตน สินคาแบรนดเนมชื่อดัง
เสื้อผา รองเทา กระเปา อุปกรณไฮเทค เครื่องใชไฟฟา ของที่ระลึก เครื่องประดับ
นําทานเขาสูที่พัก CITITEL EXPRESS HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สองของการเดินทาง
เชา

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร - ถนนบูกิต บินตัง

กัวลาลัมเปอร-พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ - เก็นติ้งไฮแลนด

 (เชา /เที่ยง /-)

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 1)
นําชม อิสตานาเนการา พระราชวังแหงชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือยังดีเปอรตวนอากง แลว นําทานสู
วัดเทียนโฮว วัดจีนที่สวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร พรอมสักการะขอพรองคราชินีสวรรคเพื่อความเปนสิริมงคล แลว
เดินทางสู จัตุรัสเมอรเดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแหงเอกราช สถานที่แหงความภาคภูมิใจของคนมาเลเซีย ชม
ความงดงามของสถาปตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคาร Sultan Abdul Samad อาคารสวยที่สุดในมาเลเซียซึ่งกอสรางตาม
สถาปตยกรรมแบบมัวร ปจจุบันเปนที่ทําการของศาลฎีกา อาคาร Royal Selangor Club สถานที่พบปะสังสรรคของชน
ชั้นสูง ทั้งในสมัยอาณานิคมและสมัยปจจุบัน และทานยังสามารถชมเสาธงที่เคยทําสถิติสูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 100
เมตร จากนั้น พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (Museum
Negara) อาคารพระราชวังไดรับการออกแบบบนพื้นฐานของ
สถาป ต ยกรรมคลาสสิ ก ที่ ม าเลย มั น ถู ก สร า งขึ้ น ในป 1963 บนเว็ บ ไซตข องเดิ ม ลั ง งอร พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ถู กทํ า ลายในช ว ง
สงครามโลกครั้งที่สองเพื่อใชเปนที่เก็บของมรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซียที่อุดมไปดวย
ความรูและเปนศูนยกลางในการใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรของประเทศ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) เมนู บะกุดเต กระดูกหมูตุนยาจีนอันลือชื่อ
จากนั้นเดินทางสูเก็นติ้งไฮแลนด เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขาสูง
กวาระดับน้ําทะเล 6,000 ฟต นําทานขึ้นกระเชาไฟฟาเสนทางที่ยาวที่สุดในเอเชียอาคเนย
และเร็วที่สุดในโลก โดยระยะทางจากสถานีกระเชาถึงโรงแรม 3.4 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทาง

ไมถึง 15 นาที เชิญทานสนุกกับสวนสนุกกลางแจงซึ่งมีเครื่องเลนนานาชนิดตามอัธยาศัย อาทิ เชน ชมโชวระดับโลกที่
สับเปลี่ยนหมุนเวียนใหความเพลิดเพลิน, ชอปปง FIRST WORLD PLAZA , ดิสโก, คาราโอเกะ, โบวลิ่ง 30 เลน, บริการ
นวดแผนโบราณ, สวนสนุก Theme Park (หรือจะเลือกซื้อบัตรเครื่องเลนเพิ่มอีกทานละ 600 บาท)
เชิญทานเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ
หรือทานจะเลือกซื้อชมโชวระดับโลกตาม อัธยาศัย *** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตง
กายสุภาพและเด็กอายุ ต่ํากวา 21 ป หามเขาคาสิโน
อิสระอาหารค่ําเพื่อความสะดวกทานสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก ที่ฟูดคอรด หลากหลายชนิด
นําทานเขาสูที่พัก FIRST WORLD RESORT หรือเทียบเทา

วันที่สามของการเดินทาง

 (เชา / - / - )

เก็นติ้งไฮแลนด – หางซูเรีย –ปุตราจายา - กรุงเทพฯ

เชา

 บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นําทานแวะชม โรงงานเครื่องดีบุก สินคาขึ้นชื่อของรัฐเซลังงอร ดีบุกเปนสินแรที่สรางความรุงเรืองใหนครกัวลาลัมเปอร
และประเทศมาเลเซียแลว นําทานชม โรงงานช็อคโกแลต เพื่อซื้อหาช็อคโกแลตเปนของฝาก และเยี่ยมชมรานดิวตี้ฟรี
จากนั้นนําทานชอปปงที่ หางซูเรีย ( SURIA KLCC) หางชั้นนํา ซึ่งตั้งอยูบริเวณฐานของตึกแฝดปโตรนัส เพื่อใหทานได
เลือกซื้อสินคาของกัวลาลัมเปอร อิสระกับการชอปปงตามอัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกทานสามารถเลือก
ทานอาหารตามสะดวกในการชอปปง
16.30 น.
นํา ทา นเดิน ทางสู ปุตราจายา นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึงอาคารรัฐสภา และทําเนีย บ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามของสถาปตยกรรมตางๆ ที่ปรากฏราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรี บันทึกภาพความทรงจําที่
จัตุรัสปุตรา โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา ซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ทะเลสาบปุตรา และสะพาน Wawasan Bridge
สะพานสวยที่สุดแหงหนึ่งมีรูปรางประหนึ่งลูกศร พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง
สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูสนามบิน KLIA
21.10 น.
เดินทางกลับสูสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Lufthansa Airline เที่ยวบินที่ LH783
22.15 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจมิรูลืม......
*********************** ขอบคุณที่ใชบริการ **************************
กําหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี่ยนได และบริษัทฯไมรับผิดชอบตอความลาชาหรือบริการที่บกพรองของสายการบิน
ราคารวมภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงแลว ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากสายการบินเรียกเก็บเพิ่ม**
เด็กอายุต่ํากวา 11 ป พักรวมกับผูใหญ
ผูใหญ
พักเดี่ยว
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กําหนดการเดินทาง
ทานละ
จายเพิ่ม
1 ผูใหญ
ผูใหญ 2 ทาน
ผูใหญ 2 ทาน

6-8, 13-15, 27-29 ก.ค.
20-22 ก.ค.

11,900
13,900

11,900
12,900

11,900
12,900

10,900
11,900

4,500.5,500.-

สําหรับทานที่เดินทาง 3 ทาน มีเตียงเสริมบริการใหยกเวนบน เก็นติ้ง ไฮแลนด
** ราคานี้เปนราคาโปรโมชั่น เมื่อออกตั๋วแลว ไมสามารถเปลี่ยนแปลง วันเดินทาง ชื่อ ผูเดินทาง หรือ เลื่อนวันเดินทาง ได บริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การปรับราคาตามความเหมาะสม **
** กรณี 10 ทานออกเดินทางไมมีหัวหนาทัวร **
อัตราคาบริการนี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่ระบุตามรายการ และคาระวางกระเปาเดินทางน้ําหนักไมเกินทานละ 20 กก.
 คาพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ตางๆ // คาอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อตามรายการ และ คาที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางการเดินทางในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท คารักษาพยาบาลทานละ 100,000 บาท

อัตราคาบริการนี้ไมรวม
 คากระเปาเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมตอทาน สวนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
 คาใชจายสวนตัว อาทิเชน คาอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , คาโทรศัพททางไกล, คามินิบารในหองพัก , คาซัก รีด
 คาวีซา กรณีพาสปอรตตางชาติ
 คาทิปแกมัคคุเทศกทองถิ่น และคนขับรถ
เงื่อนไขการใหบริการ มัดจําทานละ 5,000.- บาท สวนที่เหลือชําระกอนเดินทาง 20 วัน
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 5,000.- บาท
ยกเลิกกอนการเดินทาง 16-45 วัน เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 – 15 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
** ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได จะไมมีการคืนเงิน หรือคาทัวรทั้งหมด เนื่องจากคาตั๋วเปนการเหมาจายในเที่ยวบิน
นั้นๆ **

การยกเลิก

หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราตางประเทศและจาก
การปรับขึ้นคาน้ํามัน ของสายการบิน
 รายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชนของคณะผูเดินทาง
 การไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได
 บริษัทฯ เปนเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไมอาจจะรับผิดชอบตอปญหา นัดหยุดงาน ความลาชา การจราจร
หรือภัยธรรมชาติ แตยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี เพื่อใหทานเกิดประโยชนและ ความสุขในการทองเที่ยว

