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                                         กัวลาลัมเปอร์ 
                                               เก็นติ้ง   
                            เมืองใหมปุ่ตราจาย่า 
                      อาหารด ี โรงแรมมาตรฐาน 

บินโดย MALAYSIA AIRLINE สายการบินดีมีมาตรฐาน 

เดินทางวันที่      14 -16  ,  22-24 , 28-30  OCT  2011 
วันแรก             กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร ์- ปุตราจาย่า - เก็นติ้งไฮร์แลนด ์                                                         D 
09.00น.   พร้อมคณะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร.์........ 
  สายการบิน MALAYSIA AIRLINE  
11.05น.  น าท่านเหิรฟ้าสู่กัวลาลัมเปอร์   ประเทศมาเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ MH785 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแ ละศุลกากรเรียบร้อยแล้วน าท่าน เที่ยว

เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงาม
และทันสมัย ชมมัสยิดสีชมพูท่ีงดงามซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบส่วนหนึ่งและบนพ้ืนดิน
ส่วนหนึ่งถ่ายรูปกับลานปุตตราชมท าเนียบรัฐบาลที่งดงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ชมวัง  
สุลต่านรัฐเซลังงอร์   บรรยากาศ ริมทะเลสาบแสนคลาสสิค   จากนั้นน าท่านเดินทาง 
สู่ “ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด”์ สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็น
ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลและยาวที่สุดในเอเชียที่ยังคงความ

อุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการที่คุณจะไม่ลืมสู่เก็นติ้งไฮแลนด์
ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บ้านชาวป่า (จ าลอง) สัมผัสอากาศหนาว
เย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า6, 000ฟิตจากระดับน้ าทะเล              
บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (1)  

                            จากนั้นเชญิท่านอิสระกับบรรยากาศยามค่ าคืนแสนเย็นสบาย 

ที่พัก โรงแรม FIRST WORLD GENTING  หรือระดับเทียบเท่า                               
                                                                          กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิจ์ัดห้องพักที่ กัวลาลัมเปอร์     
วันที สอง             เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร ์                                                                          B/-/D 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ที ห้องอาหารของโรงแรม (2)  
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หลังรับประทานอาหารเช้า เชิญท่านสนุกสนานกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
( ไม่รวมค่าเครื่องเล่น ) เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อต
แมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตาม อัธยาศัย   
 *** สุภาพบุรุษควร สวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุ   ต ่ากว่า  21  ปี  
ห้ามเข้าคาสิโน อิสระอาหารกลางวันเพื อความสะดวกท่านสามารถเลือกทานอาหารตามสะดวก ที ฟู๊ดคอร์ด 
หลากหลายชนิด ** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย**  

16.00 น.  หลังจากนั้น น่าท่านเดินทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร ์

ค่ า  บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (3) 

น าทุกท่านเข้าที่พักโรงแรม  The 5 Element Hotel หรือเทียบเท่า 

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ เดินชมแสง สี เสียง ยามค่ าคืนของกรุงกัวลาลัมเปอร์ 
วันที สาม           ซิตี้ทัวร์ – ตึกแฝดปิโตรนสั – K.L. TOWER - กรุงเทพฯ                            B 
07.00 น.              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (4)  

น าท่านน่ังกระเช้าลงจากเก็นติ้ง สู่กรุงกัวลาลัมเปอร์  
จากนั้นน าท่านผ่านชมจุดก าเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ า 2 สายตัดกัน ที่ตั้ งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่
เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานท่ี
ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ น าท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอก
ราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ท าการของศาลสูง อาคารท่ีสวย
ที่สุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ าพุ St. Mary Church 
โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี     และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของ
อังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช ) น าชมพระราชวัง “ อีสตา

น่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่าน ชนชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร  
K.L.TOWER (ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก) จากนั้นน าท่านสู่จดุชมวิวเพื่อถ่ายรูปคู่กับ “ตึกปิโตรนัส” จากนั้นน าท่าน
แวะชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP โรงงานผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์บะกุ๊ดเต๋ ขนมท้องถิ่น ฯลฯ / ร้านนาฬิกา และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี / ร้าน Chocolate เลือกซื้อช็อคโกแลตหลากหลายชนิดทั้ง ช็อคโกแลตขาว, ดาร์กช็อคโกแลต 
ในราคาโรงงาน น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชั้นน า อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามสะดวก 

  **อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปป้ิง** 
15.30 น. จากนั้นน าท่านตรียมเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ 
17.50 น.             น าท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการการบิน Malaysia Airline เที่ยวบินที ่MH780 
18.55 น.                เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

     วันที เดินทาง 
ผู้ใหญ่ 
พักห้องคู่ 

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 
พัก
เดี ยว 
จ่าย
เพิ ม 

1 ผู้ใหญ่ มีเตียง+2 
ผู้ใหญ่ 

ไม่มีเตยีง+2 
ผู้ใหญ่ 
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14-16 / 28-30 
 OCT 2011 

14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- 4,000 

22-24  OCT 2011 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- 4,000 
  ก่าหนดการเดินทางอาจสลับปรับเปลี ยนได้ และบริษัทฯไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือบริการที บกพร่องของสายการบิน 
 

**กรณีผูเ้ดินทาง ไม่ถึง 16 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ีจะไม่มีหัวหน้าทัวร์ ร่วมเดินทาง แต่มีไกด์ท้องถิ่นรอรับ** 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ที่ระบุตามรายการ 
 ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน   
 ค่าพาหนะนําเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ดังระบุ  
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกม้ือดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง  
 ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ําหนักไม่เกินท่านละ 20 ก.ก. 
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 100,000 บาท  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มส่ังพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด  
 ค่าวีซ่า กรณีพาสปอร์ตต่างชาต ิ

**เนื องจากรายการน้ีเป็นราคาทัวร์โปรโมชั น ดังน้ันท่านต้องช่าระเงินค่าทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ น และ
คนขับรถเป็นเงินสุทธิ 400 บาท ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน ส่วนหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยขึ้นอยู่กับการบริการ** 

เงื่อนไขการให้บริการ  มัดจ าท่านละ 5,000.- บาท ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วัน 
การยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45  วันขึ้นไป  เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000.- บาท 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง   16-45 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร ์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ 

** ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการ
ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ จะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายใน
เที่ยวบินนั้นๆ ** 

หมายเหตุ 
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตรา    

       ต่างประเทศและจากการปรับขึ้นค่าน้ํามันของสายการบิน   
 รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทาง 
 การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได ้
 บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนสายการบิน, โรงแรม, ภัตตาคาร หรืออื่นๆไม่อาจจะรับผิดชอบต่อปัญหา นัดหยุดงาน    
      ความล่าช้า การจราจร หรือภัยธรรมชาติ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการที่ดี  เพื่อให้ท่านเกิดประโยชน์และ 

  ความสุขในการท่องเที่ยว      
  กรุณาส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน ท าการ 

 


