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ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกด ์และคนขบัรถ  
ทา่นละ 1,500 บาท/ทรปิ (ช าระทีส่นามบนิในวนัเช็คอนิ) 

(คา่ทปิหวัหนา้ทัวรแ์ลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น) 
วนัที1่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร-์ปตุราจายา-กวัลาลมัเปอร ์

03.30 คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช ัน้4 สนามบนิสุวรรณภูม ิ

เคานเ์ตอรส์ายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์(MH) พบเจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

05.55 ออกเดนิทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี โดยสารการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์

เทีย่วบนิที ่MH797 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.15 ชัว่โมง) 

09.10 เดนิทางถงึ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงแลว้ นําท่านเดนิทางสู่

เมือง ปุตรายาจา (Putrajaya) เมืองแห่งอนาคตของซึ่งถูกออกแบบใหเ้ป็นเมืองที่

ทันสมัย ครบถว้นดว้ยสถาปัตยกรรมและงานดไีซน์ทีล้ํ่าหนา้รายลอ้มดว้ยความเป็นธรรมชาตทิี่

รวมเอาสวนและทะเลสาบเขา้ดว้ยกันอย่างลงตัวสําหรับเป็นที่ทําการของนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรหีรอืทําเนียบรัฐบาลบันทกึภาพความทรงอันแสนพเิศษนี้กับฉากหลังที ่มสัยดิปุ

ตรา (มสัยดิสชีมพ ูMasjid Putra) ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีก่อ่สรา้งดว้ยหนิแกรนติสกีหุลาบ 

จุคนได ้15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุดทีส่งูทีส่ดุของมัสยดิ มคีวามสูงเทยีบเท่าตกึ

ประมาณ 25 ชัน้ เป็นจดุเดน่ทีส่ําคัญของเมอืงนี ้ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตราคาร 

นําท่านชมเมอืงหลวงของ ประเทศมาเลเซยี (Kuala Lumpur Garden City Of Light) 

กัวลาลัมเปอร์ เมอืงสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตกึรฐัสภา 

มสัยดิหนิออ่น หอคอยทีส่งุ เป็นอันดับสีข่องโลก KL Tower ทีม่คีวามสงู 421 เมตร นําท่าน

ชม พระราชวงัแหง่ชาต ิIstana Negara พรอ้มทหารมา้และทหารราบประจําพระองค์ นํา

ทา่นชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ Dataran Merdeka ตัง้อยู ่ณ จุดบรรจบของแมน้ํ่าคลางกับแมน้ํ่า

กอมบัก เป็นสถานที่แห่งประวัตศิาสตรท์ี่ซ ึง่ธงชาตอิังกฤษถูกปลดลงแลว้แทนทีด่ว้ยธงชาติ

มาเลเซยี คําวา่ “เมอรเ์ดกา้” หมายถงึเอกราช จุดเด่นอยู่ทีเ่สาธงขนาดใหญส่งูถงึ 100 เมตร 

และเต็มไปดว้ยอาคารในยคุอาณานคิมและกลิน่อายของสถาปัตยกรรมอังกฤษ จากนัน้นําท่าน

ถ่ายภาพคูก่ับ ตกึแฝดหรอืตกึปิโตรนสั Petronas Tawin Tower ทีม่คีวามสงู 452 เมตร 

ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนพูเิศษ บะกูด๊เต ๋

นําทา่นเทีย่วยา่น จาลนัอาลอร ์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคนืทีค่กึคักทีส่ดุใน

กัวลาลัมเปอรอ์ยูใ่นยา่นบกูติบนิตัง ทีน่ีม่อีาหารทอ้งถิน่หลากหลายชนดิอาหารจนีอาหารจนีไป

จนถงึอาหารไทย  

พกัที ่Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 



Probooking Center (By Jitwilai Intertour  No.License 11/07114)       CODE:PMS11-มาเลเซยี-กวัลาฯ-เก็นติง้- 
                    ปตุราจายา 3วนั (MH)   

 

วนัที ่2 กวัลาลมัเปอร-์เก็นติง้ไฮแลนด ์
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

นําท่านเดนิทางสู ่เก็นต ิง้ไฮแลนด ์ (โปรดนําเสือ้กันหนาว หรอืเสือ้หนาตดิตัวไปดว้ย) สถานี

กระเชา้ลอยฟ้า 

เทีย่ง  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั 

อสิระ Genting Highland สนุกสนานกับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้า Sky way ซึง่เป็นเทคโนโลยี

ใหมล่า่สดุ สะดวก ปลอดภัยและมคีวามเร็วทีส่ดุในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวทีส่ดุในเอเชยี! 

สมัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึ และอากาศบรสิทุธิอ์ันหนาวเย็น (โปรดนําเสือ้หนาวตดิไปดว้ย)  

เขา้ชม บ่อนคาสโินระดับชาต ิทีไ่ดรั้บอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย (อสิระ)  

อสิระกับกจิกรรมตา่งๆบนเก็นติง้ไฮแลนด ์อาทเิชน่ สวนสนุก , เดนิเลน่เทีย่วชมนครแหง่ความ

บันเทงิตา่งๆ เชน่ สมัผัสความเย็นของหมิะทีS่now World , Ripley’s Belive It or Not (อสิระ) 

เพลดิเพลนิใจกับนทิรรศการกวา่ 500 ชนดิ ทีห่าชมไดย้ากจากโลกใบนีช้อ้ปป้ิงสนิคา้แบรนเนม

ดังจากท่ัวโลกทีล่ดกระหน่ําราคาตลอดปีสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ อาทเิชน่ สล๊อตแม

ชชนี แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นตน้ (ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสือ้มปีกสวมรองเทา้หุม้สน้ 

ทา่นสุภาพสตร ีแตง่กายแบบสากลนยิม เด็กอายุต า่กวา่ 21 ปี หา้มเขา้) ก่อนเดนิทาง

กลับเขา้สูก่ัวลาลัมเปอร ์นําทา่นแวะซือ้ ช็อคโกแลต OTOP หลากหลายรสชาตแิปลกใหม่เป็น

ของฝากกลับบา้น 

เย็น  อสิระรบัประทานอาหารเย็นทีเ่ก็นต ิง้  

พกัที ่Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที3่ วดัถ า้บาต-ูชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง-กวัลาลมัเปอร-์ชอ้ปป้ิงMotsuiOutlet-กรงุเทพฯ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

จากนั้นนําท่านนมัสการศาสนสถานที่ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาอนิดู นั้นก็คอื วดัถ า้บาตู (Batu 

Cave) ชมรปูปั้นเทพของศาสนาฮนิดขูนาดใหญท่ีต่ัง้อยูใ่กลก้ับปากถ้ํา ขา้งบนมรีปูป้ันของพระ

ขันธ์กุมารสูงประมาณ 43 เมตร ระหว่างทางแวะใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้พื้นเมืองก่อน

เดนิทางไปชอ้ปป้ิงแบบจใุจที ่Mitsui Outlet แหลง่รวมสนิคา้แบรนดช์ัน้นํากวา่ 50 แบรนดท์ี่

นํามาลดราคามากมาย ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย 

18.05 ออกเดนิทางจากกรงุกวัลาลมัเปอร ์กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิ

ที ่MH780 (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 2.05 ชัว่โมง)  

19.10 เดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิ 
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***โปรแกรมสามารถสลบัปรบัเปลีย่นโดยไมแ่จง้ลว่งหนา้*** 

ทางบรษิทัเร ิม่ตน้และจบการบรกิารทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิทา่น ัน้ 
กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองต ัว๋เครือ่งบนิหรอืยานพาหนะอืน่ๆ 
เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลบั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนีท้ ีเ่กดิข ึน้

เนือ่งจากเป็นคา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทางของบรษิทั 

*** ราคานีเ้ป็นต ัว๋โปรโมช ัน่ หากยกเลกิไมส่ามารถคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ทกุกรณี*** 
 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

23-25 ก.พ.62 8,999 8,999 3,500 

02-04 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 

09-11 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 

16-18 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 

23-25 ม.ีค.62 8,999 8,999 3,500 

30 ม.ีค.-01 เม.ย.62 8,999 8,999 3,500 

06-08 เม.ย.62 10,999 10,999 3,500 

13-15 เม.ย.62 11,999 11,999 3,500 

27-29 เม.ย.62 8,999 8,999 3,500 

04-06 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 

11-13 พ.ค.62 8,999 8,999 3,500 

18-20 พ.ค.62 10,999 10,999 3,500 

25-27 พ.ค.62 7,999 7,999 3,500 

ราคาเด็กทารก 
อายตุ า่กวา่ 2ปี 

3,000 บาท 
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อตัราคา่บรกิารรวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยสารชัน้ประหยัด รวมภาษีสนามบนิและธรรมเนียมเชือ้เพลงิ 
 คา่ทีพั่กหอ้งคู ่ดังทีร่ะบใุนรายการหรอืระดับเดยีวกัน 
 คา่อาหาร ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่เขา้ชม ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่รถนําเทีย่ว ดังทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทาง 

 
อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรดี ค่ามนิบิาร์ ค่าโทรศัพท ์
ฯลฯ 

 คา่ปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากสายการบนิกําหนด (20 กโิลกรัม) 
 คา่ทําหนังสอืเดนิทาง  
 คา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิในภายหลัง 
 คา่ทปิคนขบัรถ ไกดท์อ้งถ ิน่ 1,500 บาทตอ่ทปิ (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจ

ในการบรกิาร) 
   ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 
เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

 กรณุาจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนักอ่นการเดนิทาง และกรณุาเตรยีมเงนิมัดจํา 5,000 บาท พรอ้มกับ
เตรยีมเอกสารสง่ใหเ้รยีบรอ้ย ภายใน 2-3 วนั หลังจากทําการจองแลว้ 

 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 20 วัน ท่านควร
จัดเตรยีมคา่ทัวรใ์หเ้รยีบรอ้ยกอ่นกําหนด เนือ่งจากทางบรษัิทตอ้งสํารองคา่ใชจ้่ายในสว่นของคา่ทีพั่ก
และตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

 หากท่านทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวัด) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่กอ่นออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ 

 หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวก
ในการเดนิทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิ
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 ไมส่ามารถยกเลกิได ้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงนิทัง้หมด (แตส่ามารถเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง

ได ้15วนั กอ่นการเดนิทาง) 

 
หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 5 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถทํากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 
10 ทา่น ในกรณีนีบ้รษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ี่จะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่เกดิเหตุจําเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจ
แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใด  ๆในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละอบุัตเิหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ การจลาจลตา่งๆ  เป็นตน้ 



Probooking Center (By Jitwilai Intertour  No.License 11/07114)       CODE:PMS11-มาเลเซยี-กวัลาฯ-เก็นติง้- 
                    ปตุราจายา 3วนั (MH)   

 กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากเอกสารปลอมหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีไ่ม่วา่เหตผุลใด  ๆก็
ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 

#ทุกทีท่ีท่องเท่ียว ทุกทีท่ีทีนิวส ์

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 084-295-1942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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