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มะละกา กัวลา ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน
“แถม...ลองเรือมะละกา”

……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ทองเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของ
ประเทศเพื่อนบาน แหลมมลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง พักผอน พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน….

โปรแกรมวันเดินทาง

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

22 – 25 ก.ย. 59
6 – 9 , 21 – 24 ต.ค. 59
10 – 13 , 24 – 27 พ.ย.59
2 – 5 , 9 – 12 ธ.ค. 59

วันแรก
กรุงเทพฯ – มะละกา ซิตี้ทัวร
สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)
03.30 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาประตู 6 เคานเตอร M
สายการบินมาลินโด แอร (OD)
06.00 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 เคานเตอร 8
เจาหนาที่ คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
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เดินทางโดย เที่ยวบินที่ ............ นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
ถึง สนามบิน กัวลาลัมเปอร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเกาและเปน
จุดเริ่มตนกําเนิดประเทศมาเลเซียยุคปจจุบัน และชมเรื่องราว
ประวั ติ ศ าสตร แ ละร อ งรอยอารยธรรมของชาวตะวั น ตกที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาครอบครองดินแดนแหงผลประโยชน
ทางการคา
ผานชม วัดจีน ซําปอกง และบอน้ําเจาหญิงอังลิโป จากนั้นนําทานชมยาน ดัชทสแควรยานที่อยูของ ชาว
ฮอลันดา โบสถชาวคริส อนุสาวรียน้ําพุที่สรางเปนที่ระลึกที่พระนางเจาวิคตอเรียครองราชย ครบรอบ 65
ป ชมหอนาฬิกาที่สรางโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใชบอกเวลาสําหรับชาวมะละกา กังหันจําลองของ ชาวดัชท
อนุสาวรียกระจงตํานานที่มาของชื่อเมืองมะละกา ชม วิหารเซนตปอล และรูปปนของนักบุญ เซนตฟรัง
ฟรานซิส เซอเวีย ที่แขนขวาขาดจากการถูกฟาผา และปอมปนใหญ A’FAMOSA ของชาวโปรตุเกสที่
สรางขึ้น เพื่อตอสูขาศึกที่เขามารุกราน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นําทานเขาสู ที่พัก The Straits Hotel & Suite หรือ ระดับใกลเคียงกัน

วันที่สอง

มะละกา – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร – ชอปปง SURIA KLCC

เชา

อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ที่
ไดนําเอาหนวยงานของราชการมารวมกันไวในที่เดียวกัน
ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล
พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอรดานา
ปุตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยางมีระบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
เดินทางตอ สู กัวลาลัมเปอร ซึ่ง ในอดีตเมืองหลวงแหงนี้เริ่มจากการเปน
เมืองแหงอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการคนพบแร
ดีบุกในบริเวณที่แมน้ํา Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน และ เมือง
หลวงแหงนี้นําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดทั้งในดานการคา การ
พาณิชย การธนาคาร และ การเงิน การผลิตสิ่งตางๆ
ถายรูปคูกับ ตึกแฝดที่สูงที่สุดที่ในโลก อาคารเปโตรนาส เปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดของโลก ดวยความสูง
451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสรางภายนอกอาคารประกอบดวยกระจกและเหล็ก เปนอาคารหอคอย 2

เที่ยง
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อาคาร เชื่อมโดยสะพานลอยฟา (skybridge) อาคารแฝดใชบริษัทรับเหมากอสรางจาก 2 ประเทศ คือญี่ปุน
และเกาหลี โดยมี นั ย ยะเป น การแข ง ขั น กั น เป น ผู นํ า ทางด า นเทคโนโลยี ก ารก อ สร า งอาคารตึ ก ระฟ า
สะพานลอยฟานี้เคยใชเปนที่ถายทําภาพยนตร ฮอลีวูดมาแลว ชอปปง หาง (Suria KLCC Mall) บริเวณ ตึก
แฝด TWIN TOWER หางดังของกรุงกัวลาลัมเปอร ทานจะไดสัมผัสบรรยากาศ การ ชอปปงของคน
ทองถิ่น
18.00 น.
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
นําทานเขาสู ที่พัก Ancasa Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
**วันรุงขึน้ เราจะตองไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด ควรจัดกระเปา เสื้อผา และ ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับพัก 1 คืน
เปนกระเปาใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึน้ -ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางครั้งอากาศไมเอื้ออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เปนตน
การใหบริการจะอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล
วันที่สาม
เชา
หลังอาหาร

กัวลาลัมเปอร ซิตี้ทัวร – เก็นติ้งไฮแลนด
อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทางทองเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของกรุงกัวลาลัมเปอร อยางใกลชิด
จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเปนธงชาติประจําชาติ
มาเลเซีย ที่ไดรับการชักขึ้นสูยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 30 สิงหาคม
ค.ศ. 1957 เมื่อไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ
เป น อาคารสุ ล ต า นอั บ ดุ ล ซาหมั ด ซึ่ ง กลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ข องประเทศ
มาเลเซี ย ไปแล ว อาคารแห ง นี้ เ ป น สถาป ต ยกรรมแบบ มู ริ ส อิ น เดี ย
ผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาดเทากับ 40
เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก
ผา นชม หอคอยกั ว ลาลั ม เปอร (KL
Tower) เป น สถานีส งสั ญ ญาณ
โทรคมนาคม ชั้นบนสุดของหอคอยมีผนังกระจกรอบดานเพื่อเปนจุดชม
ทิวทัศน และเปนที่ตั้งของภัตตาคารเสรีอังกาซารีโวลวิง (Seri Agkasa
Revolving)
วัดจีนเทียนโฮว เปนวัดจีนที่สวยงามที่สุดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยูใน
กรุงกัวลาลัมเปอร ในทุกๆ ปจะมีนักทองเที่ยวแวะเวียนมากันเปนจํานวน
มาก ดวยสถาปตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากวัดจีนโดยแท รวมทั้งการประดับ
ตกแตงภายในวัด ดวยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลืองทองจํานวนมาก ก็ดู
สวยงาม และยิ่งใหญตระการตา ไมแพวัดจีนชื่อดังอื่นๆ จุดเดนสําคัญที่สุด
ซึ่งเปนจุดดึงดูดใหผูคนหลั่งไหลกันมาเยือน สถานที่แหงนี้อยางไมขาดสาย นั่นคือ องคเจาแมกวนอิมสีทอง
อราม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดที่ยึดเหนี่ยวใหผูคนเคารพและศรัทธานั่นเอง
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อนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (The Malaysian National Monument) หรือ
อนุสาวรียทหารอาสา สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิตจากสงคราม
ในอดีตไดแกสงครามโลกครั้งที่ 1 (คศ.1914-1918) สงครามโลกครั้งที่ 2
(1939-1945) ญี่ ปุน บุก ยึ ดมาเลเซี ย และการตอสูกับคอมมิ วนิสต (19481960) อนุสาวรียแหงนี้ตั้งอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งตกแตงใหเปน
สวนสาธารณะและเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชมกันเปนจํานวน
มาก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
พระราชวังอิสตานาเนการา (istana negara palace) พระราชวังแหงชาติ
ของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและสวนสวยหรูหรา
อลังการบนเนื้อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปนสถานที่ประทับ
ของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัว
พระราชวั งเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสี ทอง ทางเขาดานหนามี
ทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณ
ดานหนาพระราชวังเทานั้น
เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด ถึงสถานีกระเชาลอยฟา นําทานขึ้นสู
ยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด โดยการนั่งกระเชาที่เร็วที่สุดในโลก SKY
WAY ยาวที่สุดในเอเชีย 3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนปา
ดงดิบดานลาง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบายๆ ชมอัครสถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต นําทานเขาที่พัก..
บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด FIRST WORLD HOTEL.ใกลสวนสนุกในรม และ คาสิโนระดับโลก
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 8)
หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบอนคาสิโนใหม ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
เดินเทีย่ วชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ
(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหาม
เขาคาสิโน) * บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย *

วันที่สี่
07.00 น.

เก็นติ้ง – ไรสตรอเบอรรี่ – กัวลา – ถ้ําบาตู – MITSUI OUTLET PARK KLIA SEPANG – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
อําลาเก็นติ้งฯ นําทานลงกระเชา..เพื่อจะนําทานไปเก็บ สตรอเบอรรี่สด
ๆ จากฟารม
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จากนั้นนําทานขึ้นรถโคช เดินทางตอสู กรุงกัวลาลัมเปอร แวะชม ถ้ําบาตู (Batu Cave) สรางขึ้นเปนวัดใน
ศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู มีรูปปนของพระขันธกุมารสูงถึง
42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนที่นาประทับใจแกผูมาเยือน….จากนั้นนําทาน เขาชม บักกุดเต ซึ่งเปนเครื่อง
ยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใสเปนหมู
ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซื้อ สมควรแก
เวลานําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลัง
งอร เปนแหลงแรดีบุก มากที่สุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือกซื้อ
ชอคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจําหนายเองในราคากันเอง
จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang
หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยูใกลกับอาคารผูโดยสารเดิม
ของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนับรอย จากสินคาหลาย
ประเภทตั้งแตเครื่องสําอางค เครื่องกีฬาไปจนถึงสินคาแฟชั่น
นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนด
การณขึ้นลงของเที่ยวบินอยูหลายจุด เพื่อชวยนักทองเที่ยวไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui
Outlet Park KLIA Sepang เปนโครงการซึ่ง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญของญี่ปุนกับ
การทาอากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกัน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ไดเวลาสมควร เดินทางสู สนามบินนานาชาติ K L I A. แหงใหมที่ทันสมัยของภูมิภาค
เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ...........................
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจทุกทาน

 

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบนั
หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือน ไมตองทําวีซา

CMA : มะละกา กัวลาลัมเปอร เก็นติ้ง ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน (OD/MH)

มะละกา กัวลาลัมเปอร เก็นติ้ง !! 4 วัน 3 คืน

CM_A
อัตราคาบริการ
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MH / OD
ไฟลท

เวลาเดินทาง

MH797
MH776

06.00 - 09.10
18.50 - 20.00

OD525
OD522

09.05-12.15
16.00-17.10

กันยายน – ธันวาคม 2559

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญ

พักเดีย่ ว
จายเพิ่ม

13,888

13,888

1,500

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
- คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย
- คาโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ 3 คืน
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ
- คาบริการรถนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศกนําเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
- บริการน้ําดื่มทุกวัน
อัตรานี้ไมรวม
- คาหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวทีน่ อกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ
- คาทําวีซาคนตางดาว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา)
- คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ

CMA : มะละกา กัวลาลัมเปอร เก็นติ้ง ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน (OD/MH)
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท
(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ โดยชองทางดังตอไปนี้
แฟกซ 02-4337178-9
ID Line : ck.tour
อีเมล info@choktaweetour.com
3. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัว รเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถื อศีล
มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
การยกเลิก
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - หักคาใชจายบางสวน
สําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปที่มีการการันตีคามัดจําที่พักไมวาโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ
 

