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กัวลาลัมเปอร์ เกน็ติง้ไฮแลนด์3วัน 

 
มาเลเซียถกูใจ ใครๆ ก็ไปได้บนิเช้ากลับค ่าเท่ียวเกน็ติง้ไฮแลนด์ นครแห่งความบนัเทิง 

ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา นมสัการเจ้าแม่สวรรค์ท่ีวัดเทยีนโฮ่ว ถ่ายภาพตกึแฝดปิโตรนัส 
เพลิดเพลินกบัการช็อปปิง้ในนครกัวลาลัมเปอร์ลิม้รสบะกุ๊ดเต๋ กระดกูหมตูุ๋นยาจีนอนัลือช่ือ 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา 

03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิชัน้ 4 ประตู 6 โซน Mเคาน์เตอร์สายการบนิ Malaysia Airlinesโดยมีเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

06.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ Malaysia Airlinesเท่ียวบินท่ี MH 797 
09.10น. ถงึสนามบนินานาชาตกิัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง; +1) น าท่านรับสมัภาระ และผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากร ชมความงามของสนามบินท่ีสร้างขึน้ตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา  นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตรี 
ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ บนัทกึภาพความทรงจ าท่ี จัตุรัสปุตรา  โดยมี
ฉากหลงัเป็น มัสยดิปุตรามสัยิดแห่งเมือง ซึง่สร้างจากหินออ่นสีกหุลาบ  ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา  และชมความงาม
ของสะพานวาวาซันสะพานสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ ซึง่มีรูปร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  แล้ว
น าท่าน เดินทางเข้าสู่ นครกัวลาลัมเปอร์ ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย ซึง่ถือ
ก าเนิดขึน้ในทศวรรษท่ี 1850 ’s ในฐานะเป็นเมืองส าคญัในการค้าดีบกุ เพราะเป็นดินแดนท่ีบรรจบกนัของแมน่ า้กอม
บกั (Sugai Gombak) และแมน่ า้คลงั  (SugaiKlang)น าชมอสิตานาเนการา  หรือพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม่  
สถานท่ีประทบัของสมเดจ็พระราชาธิบดีหรือยงัดีเปอร์ตวนอากง ตัง้อยู่ท่ีถนน Jalan Duta มีพืน้ท่ีถงึ 610 ไร่ ใหญ่กวา่
พระราชวงัเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลงัคายอดโดม 22 โดม สร้างขึน้ตัง้แตปี่ 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือ
กวา่ 8,000 ล้านบาท เสร็จสมบรูณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นท่ีประทบัในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 จากนัน้น าท่านสู่วัด
เทยีนโฮ่ว วดัจีนท่ีสวยงามท่ีสดุในกรุงกวัลาลมัเปอร์ พร้อมสกัการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคารชมิบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือช่ือ 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัAncasa Hotel / Sky Express Hotel หรือเทยีบเท่าอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัแสงสียามราตรี
หรือช็อปปิง้ในศนูย์การค้าใจกลางเมือง อาทิ ย่านบูกติบนิตัง 

วันที่สอง กัวลาลัมเปอร์ซิตีท้วัร์ - เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

13,900.- 
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น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา  หรือ Dataran Merdekaจตัรัุสแห่งเอกราช สถานท่ีแห่งความภาคภมูิใจของคน
มาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยท่ีสดุในมาเลเซีย
ซึง่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับสถานท่ีพบปะ
สงัสรรค์ของชนชัน้สงู และท่านยงัสามารถชมเสาธงท่ีเคยท าสถิติสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถงึ 100 เมตร แล้วเดินทาง
สู่รีสอร์ทเวิลด์ เกน็ติง้  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดบัชาติบนยอดเขาGunungUlu Kaliในบริเวณเขตติดตอ่
ของรัฐปาหงั และรัฐเซลงังอร์ อยู่ สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 6 ,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร ห่างจากนครกวัลาลมัเปอร์ 58 
กิโลเมตรการก่อสร้างด าเนินด้วยความยากล าบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะ ห์ตง ได้เร่ิมลงมือตดัถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 
2508 ใช้เวลาถงึ 4 ปี แล้วจงึด าเนินการสร้างรีสอร์ท โดย ในปี 2514 ได้เปิดโรงแรมแห่งแรก คือ Highlands Hotel ซึง่
ปัจจบุนัได้เปลี่ยนช่ือเป็น Theme Park Hotelระหวา่งทางจากนครกวัลาลมัเปอร์ แวะชมโรงงานดีบุก (Pewter) ท่ีมี
ช่ือเสียงของรัฐเซลงังอร์ ดีบกุเป็นสินแร่ท่ีสร้างความรุ่งเรืองให้นครกวัลาลมัเปอร์ และประเทศมาเลเซีย 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน  โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถงึ
ยอดเขา  3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไมถ่งึ 15 นาที  สูรี่สอร์ทบนยอดเขาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในมาเลเซีย ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเลน่มากมาย ท่ีบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก)  หรือช็อปปิง้ใน เฟิร์สท์เวิลด์
พลาซ่า ซึง่มีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถงึรองเท้าย่ีห้อดงั อาทิ Vincciหรือ VNC ซึง่ราคาถกูกวา่ท่ีขายในประเทศไทย
เกือบเท่าตวัหรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดบัชาติ (ส าหรับผู้ ท่ีอายเุกิน 21 ปีเท่านัน้ โดยต้องแสดงหนงัสือเดินทาง และแตง่
กายสภุาพ สภุาพบรุุษต้องสวมเสือ้คอปกรองเท้าหุ้มส้นและกางเกงขายาว)(อาหารค ่าอสิระตามอัธยาศัย) 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกัFirst World Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม เกน็ติง้ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้
เวลาอ าลาสายหมอก นัง่ กระเช้าไฟฟ้า กลบัสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และโดยสารรถสู่ นครกัวลาลัมเปอร์
ระหวา่งทาง ให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง  เพ่ือเลือกซือ้หาของฝากพืน้เมือง อาทิ ผง
ปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคลด็ลบัคูค่รัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรสหอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด  แล้วน า
ท่านเท่ียวชม วัดถ า้บาตูศาสนสถานในศาสนาฮินดซูึง่อยู่นอกประเทศอินเดียท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของ
โลก เป็นวดัท่ีสร้างถวายแดอ่งค์พระขนัทกมุาร เทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์สงคราม ทรงเป็นพระโอรสของพระศิวะ และ
พระอมุาเทว ีให้ท่านได้สกัการะรูปปัน้พระขนัทกมุารสีทององค์ใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถงึ 42.7 เมตร (140 ฟิต) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านถ่ายรูปกบั สญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตกึปิโตรนัสซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงู ท่ีสดุในโลก ด้วย
ความสงูถงึ 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชัน้ โดยมีสะพานเช่ือมท่ีชัน้ 41 และ 42 จากนัน้น าชมโรงงานชอ็กโกแลต เพ่ือ
ซือ้หาช็อกโกแลตเป็นของฝาก  แล้วน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCCซึง่ตัง้อยู่บริเวณฐานของตกึแฝดปิโตรนสั 
เพ่ือชมวิถีชีวิตของชาวนครกวัลาลมัเปอร์พร้อมเลือกช็อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

18.50 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airlinesเท่ียวบินท่ี MH 776 
20.00 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

ม.ค. 29-31 12,900.- 12,900.- 11,900.- 10,900.- +4,000.- 

ก.พ. 7-9, 8-10 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- +4,000.- 

ก.พ. 20-22 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- +4,000.- 
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วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

มี.ค. 11-13, 25-27 13,900.- 13,900.- 12,900.- 11,900.- +4,000.- 

เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค. 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- +4,000.- 

พ.ค.5-7, 20-22 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- +4,000.- 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจรและคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถงึคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่านตอ่ห้องเดก็พกัรวม กรณีพกับนเก็นติง้ฯ ไมม่ีเตียงเสริม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ีรถรับสง่ อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการท่องเท่ียว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์มินิบาร์อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากท่ีระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ 
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม (7%) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (3%) 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ เดินทาง ตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จดัโดยยดึถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการ
สละสิทธิเรียกร้องเงินคา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถงึภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมืองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมราคา หรืออตัราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีท่ีมีผู้จองทวัร์ไมถ่งึ 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบรูณ์เม่ือบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าท่ีนัง่ละ 10,000 บาท โดยสว่นท่ีเหลือ ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 

ทัง้นี ้กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาทตอ่ท่ีนัง่, 
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 50 % ของราคาทวัร์ (ต้องไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท), ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อยกวา่นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แตท่ัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล 
รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น เท่ียวบินเหมาล า ซึง่บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 


