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เก็นต้ิง  กัวลา ปุตราจายา  4 วัน 3 คืน 
 “พัก กัวลาลัมเปอร 2 คืน” 

 
 

 
 

 
 
     ……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมช่ันพิเศษสุด ทองเท่ียวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของ
ประเทศเพ่ือนบาน แหลมมลายู ชมตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซ้ือสินคาพื้นเมือง พักผอน พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน…. 
 

โปรแกรมวันเดินทาง   กรกฎาคม 16 – 19 , 17 - 20 ก.ค. 59   
    สิงหาคม 11 – 14 , 25 - 28 ส.ค. 59 
    กันยายน 8 – 11 , 22 – 25 ก.ย. 59 
    ตุลาคม 6 - 9, 21 – 24 ต.ค. 59 
    พฤศจิกายน   10 – 13 , 24 - 27 พ.ย. 59 
    ธันวาคม   2 - 5,  9 - 12 ธ.ค. 59 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร – เก็นติ้ง ไฮแลนด 

สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)    
03.30 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4  ทางเขาประตู 6  เคานเตอร M   
สายการบินมาลินโด แอร (OD)        
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06.00 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3  อาคาร 1  เคานเตอร 8   
เจาหนาท่ี คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

.............. เดินทางโดย  เท่ียวบินท่ี  ............   นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
09.05 น. ถึง สนามบิน  กัวลาลัมเปอร  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด  เดินทาง ตามเสนทางหลวง  นอรท  เซาท  ไฮเวย   สายหลัก ท่ีสวยงามท่ีสุด
แหงหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน  ผาน รัฐ สลังงอร ซ่ึงต้ังอยูทางชายฝงทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู และ
ลอมรอบกัวลาลัมเปอรไวท้ังหมด เปนรัฐท่ีใหญอันดับ 9 ของมาเลเซีย จากนั้นผานเขาสู รัฐปาหัง เปนรัฐ
ท่ีใหญท่ีสุดบนคาบสมุทรมาเลเซีย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 1)  
เดินทางตอสู สถานีกระเชาลอยฟา  นําทานข้ึนสูยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด 
โดยการนั่งกระเชาท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  SKY WAY ยาวท่ีสุดในเอเชีย 
3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนปาดงดิบดานลาง สัมผัส
บรรยากาศท่ีหนาวเย็นแบบสบายๆ  ชมอัคร-สถานคาสิโน และ
โรงแรม ท่ีพักต้ังอยูบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต    นําทานเขาท่ีพัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮ
แลนด FIRST  WORLD HOTEL.ใกลสวนสนุกในรม และ คาสิโนระดับโลก 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหาร  (ม้ือท่ี 2)  
หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเส่ียงโชคในบอนคาสิโนใหม ท่ีเปดตลอด 24 ช่ัวโมง หรือ
เดินเท่ียวชมแสงสียามราตรี ของเก็นต้ิงฯ 

**วันนี้วันแรกเราจะตองไปพักบน เก็นติง้ไฮแลนด ควรจัดกระเปา เส้ือผา และ  ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับพัก 1 คืน  
เปนกระเปาใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึน้-ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***-      

การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางคร้ังอากาศไมเอ้ืออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก  เปนตน  
การใหบริการจะอยูในดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีผูควบคุมดแูล 

(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหามเขาคาสิโน)  
* บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉล่ีย 15 -22 องศาเซลเซียส   ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย * 

 
 

วันท่ีสอง                   เก็นติ้ง – ไรสตรอเบอรร่ี – กัวลา – ถํ้าบาตู – กัวลาลัมเปอร – ชอปปง  SURIA  KLCC  

07.00 น. บริการอาหารเชา   ณ หองอาหารของโรงแรม   (ม้ือท่ี 3) 
อําลาเก็นต้ิงฯ นําทานลงกระเชา..เพื่อจะนําทานไปเก็บ   สตรอเบอรร่ีสด ๆ จาก
ฟารม 
จากนั้นนําทานข้ึนรถโคช เดินทางตอสู  กัวลาลัมเปอร ซ่ึง ในอดีตเมืองหลวง
แหงนี้เร่ิมจากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมืองแรโดยในปลายศตวรรษท่ี 18 
มีการคนพบแรดีบุกในบริเวณท่ีแมน้ํา Klang  และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน  
และ เมืองหลวงแหงนี้นําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดท้ังในดานการคา 
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การพาณิชย การธนาคาร และ การเงิน การผลิตส่ิงตางๆ  แวะถายรูป ถํ้าบาตู (Batu Cave) สรางข้ึนเปนวัด
ในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู  มีรูปปนของพระขันธกุมาร
สูงถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนท่ีนาประทับใจแกผูมาเยือน….  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 4)  
นําทานถายรูปคูกับ ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดท่ีในโลก อาคารเปโตรนาส เปนอาคารแฝด
ท่ีสูงท่ีสุดของโลก ดวยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ช้ัน โครงสรางภายนอก
อาคารประกอบดวยกระจกและเหล็ก เปนอาคารหอคอย 2 อาคาร เช่ือมโดย
สะพานลอยฟา (skybridge) อาคารแฝดใชบริษัทรับเหมากอสรางจาก 2 ประเทศ 
คือญ่ีปุน และเกาหลี โดยมีนัยยะเปนการแขงขันกันเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี
การกอสรางอาคารตึกระฟา สะพานลอยฟานี้เคยใชเปนท่ีถายทําภาพยนตร ฮอลีวูดมาแลว  ชอปปง หาง 
(Suria KLCC Mall)  บริเวณใต ตึกแฝด  TWIN TOWER  หางดังของกรุงกัวลาลัมเปอร ทานจะไดสัมผัส
บรรยากาศ การชอปปงของคนทองถ่ิน 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา   ณ   ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 5) 
นําทานเขาสู ท่ีพัก  Ancasa Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 

 

วันท่ีสาม  กัวลาลัมเปอร  ซิตี้ทัวร  

เชา อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
หลังอาหาร นําทานเดินทางทองเท่ียวสัมผัสบรรยากาศของกรุงกัวลาลัมเปอร อยางใกลชิด  

เท่ียวชม จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนท่ีต้ังของเสาธงท่ีสูง
ท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ท่ีไดรับการชักข้ึนสูยอดเสา 
เม่ือเวลาเท่ียงคืนของวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เม่ือไดรับเอกราชจาก
ประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ เปนอาคารสุลตานอับดุล ซา
หมัด ซ่ึงกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไปแลว อาคารแหงนี้เปน
สถาปตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูง
ของยอดโดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีต้ังตระหงานอวด
ความสวยงามของตัวตึก 
ผานชม หอคอยกัวลาลัมเปอร  (KL Tower) เปนสถานีสงสัญญาณ
โทรคมนาคม ช้ันบนสุดของหอคอยมีผนังกระจกรอบดานเพื่อเปนจุดชม
ทิวทัศน และเปนท่ีต้ังของภัตตาคารเสรีอังกาซารีโวลวิง (Seri Agkasa Revolving)  
ชมอนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย  (The Malaysian National Monument) หรือ
อนุสาวรียทหารอาสา สรางข้ึนเพื่อรําลึกถึงทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากสงคราม
ในอดีตไดแกสงครามโลกครั้งท่ี 1 (คศ.1914-1918)  สงครามโลกครั้งท่ี 2 
(1939-1945) ญ่ีปุนบุกยึดมาเลเซีย และการตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-
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1960) อนุสาวรียแหงนี้ต้ังอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงตกแตงใหเปนสวนสาธารณะและเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชมกันเปนจํานวนมาก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 7)  
บาย  ชมวัดจีนเทียนโฮว  เปนวัดจีนท่ีสวยงามท่ีสุดในประเทศมาเลเซีย ซ่ึงต้ังอยู

ใน กรุงกัวลาลัมเปอร ในทุกๆ ปจะมีนักทองเท่ียวแวะเวียนมากันเปน
จํานวนมาก ดวยสถาปตยกรรมท่ีมีรูปแบบมาจากวัดจีนโดยแท รวมท้ังการ
ประดับตกแตงภายในวัด ดวยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลืองทองจํานวนมาก 
ก็ดูสวยงาม และยิ่งใหญตระการตา ไมแพวัดจีนช่ือดังอ่ืนๆ จุดเดนสําคัญ
ท่ีสุดซ่ึงเปนจุดดึงดูดใหผูคนหล่ังไหลกันมาเยือน สถานท่ีแหงนี้อยางไมขาดสาย นั่นคือ องคเจาแมกวนอิม
สีทองอราม ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ภายในวัดท่ียึดเหนี่ยวใหผูคนเคารพและศรัทธานั่นเอง 
นําทานถายรูปท่ีระลึกบริเวณดานหนา  พระราชวังอิสตานาเนการา (istana 
negara palace) พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวย
สถาปตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อท่ีกวางขวาง กวา 100,000 
ตารางเมตร เปนสถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวน
อากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซ่ึงทาสี
ทอง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเท่ียวสามารถไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถ
ถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น  
 จากนั้นนําทาน เขาชม บักกุดเต ซ่ึงเปนเคร่ืองยาจีน ท่ีข้ึนช่ือในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใส
เปนหมู ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซ้ือ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัว
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซ่ึงอยูในรัฐสลังงอร เปนแหลงแรดีบุก มากท่ีสุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือก
ซ้ือ ชอคโกแลต ท่ีโรงงานผลิตเองจําหนายเองในราคากันเอง 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา   ณ   ภัตตาคาร  (มื้อท่ี 8) 
นําทานเขาสู ท่ีพัก  Ancasa Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันท่ีส่ี                   กัวลา – ปตุราจายา – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ 

เชา อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 9) 
นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ท่ี
ไดนําเอาหนวยงานของราชการมารวมกันไวในท่ีเดียวกัน 
ถายรูปเปนท่ีระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล 
พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอรดานา
ปุตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบ
ทางสถาปตยกรรม ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยางมีระบบ  
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จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นท่ีหลาย
หม่ืนตารางเมตรของมาเลเซีย ซ่ึงอยูใกลกับอาคารผูโดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร 
ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนับรอย จากสินคาหลายประเภทต้ังแตเคร่ืองสําอางค เคร่ืองกีฬา
ไปจนถึงสินคาแฟช่ัน 

 นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนด
การณข้ึนลงของเท่ียวบินอยูหลายจุด เพื่อชวยนักทองเท่ียวไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui 
Outlet Park KLIA Sepang เปนโครงการซ่ึง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาท่ีดินรายใหญของญ่ีปุนกับ
การทาอากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกัน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
ไดเวลาสมควร เดินทางสู  สนามบินนานาชาติ  K L I A.  แหงใหมท่ีทันสมัยของภูมิภาค 

18.05 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยเท่ียวบิน MH780 
19.10 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจทุกทาน 
 

          
 

รายการทองเท่ียวนี้อาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม 
โดยอยูในดุลยพินิจของหวัหนาทัวรและผูประสานงานทองถ่ินในครั้งน้ัน ๆ 
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบนั 

 

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย  6 เดือน ไมตองทําวีซา 
 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  วันท่ี  21  พฤษาภาคม 2559 
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง 
 
 

CM_D เก็นต้ิง  กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา  !!   4 วัน 3 คืน  
MH / OD 

อัตราคาบริการ ไฟลท เวลาเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองคู 
เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเดีย่ว 
จายเพิ่ม 

กรกฎาคม-ธันวาคม2559 

   MH 
 

05.55-09.05 
18.05-19.10 13,888 13,888 1,500 

OD 09.05-12.15 
16.00-17.10 
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อัตรานี้รวม  
 -   คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ  คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน          
 -    คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       
 -    คาโรงแรม ท่ีพักตามท่ีระบุ  3  คืน      
 -    คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ         
 -    คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ท่ีระบุในรายการ  
 -    คาบริการรถนําเท่ียวตลอดการเดินทาง       
 -    มัคคุเทศกนําเท่ียวบริการตลอดการเดนิทาง     
 -    คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ  1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
 -    บริการน้ําดื่มทุกวนั 
อัตรานี้ไมรวม  
-     คาหนังสือเดินทาง        -  คาทําวซีาคนตางดาว  
-     คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ   
-     ภาษีมูลคาเพิ่ม  7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  3 %  (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา) 
-     คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ  
เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1. วางเงินมัดจําทานละ  5,000  บาท   
     (หากยังไมชําระคามัดจํา  ยังไมถือวาการสํารองท่ีนั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูท่ีพรอมชําระคามัดจํากอน) 
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ โดยชองทางดังตอไปนี้ 

แฟกซ  02-4337178-9   ID Line : ck.tour   อีเมล    info@choktaweetour.com 
3. เม่ือทานสํารองท่ีนั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 

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 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจแกไขได และจะไม

รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนาทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ  
เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
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หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ่นไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 

          

 
 
 
 

 


