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วนัเดนิทาง :  3 - 5, 10 - 12 มี.ค., 31 มี.ค. - 2 เม.ย., 21 - 23 เม.ย. 
 
 

……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชัน่พิเศษสุด ท่องเท่ียวเมืองมาเลเซีย สมัผสัความแตกต่างของ
ประเทศเพื่อนบา้น แหลมมลาย ูชมตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก มสัยดิประจาํชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง พกัผอ่น พร้อมการบริการท่ีไดม้าตรฐาน…. 
 
 

วนัแรก   กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร์ ซิตีท้ัวร์ 

03.30 น.    พร้อมคณะท่ี ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4  ทางเข้าประตู 6  เคาน์เตอร์ M   
เจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรับ และ อาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

05.55 น. เดินทางโดย มาเลเซีย แอร์ไลน์   เทีย่วบินที ่ MH774   น าท่านเดินทางสู่ กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย 

09.05 น. ถึง สนามบิน  กวัลาลมัเปอร์  ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง  
 นาํท่านเดินทางสู่ Putrajaya เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย ท่ี

ไดน้าํเอาหน่วยงานของราชการมารวมกนัไวใ้นท่ีเดียวกนั 
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั มัสยิดสีชมพู ท าเนียบรัฐบาล 
พระราชวงัสุลต่านประจ ารัฐสลงังอ ชมทะเลสาบ เปอร์ดานา
ปุตรา ชมความสวยงามดา้นการก่อสร้างและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั และการ
วางผงัเมืองอยา่งมีระบบ  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 1) 
เดินทางต่อ สู่ กัวลาลัมเปอร์ ซ่ึง ในอดีตเมืองหลวงแห่งน้ีเร่ิมจากการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดยในปลายศตวรรษท่ี 18 มีการคน้พบแร่ดีบุกในบริเวณท่ีแม่นํ้ า Klang  และ Gombak ไหลมาบรรจบกนั  
และ เมืองหลวงแห่งน้ีนาํชาติไปสู่การพฒันาแบบกา้วกระโดดทั้งในดา้นการคา้ การพาณิชย ์การธนาคาร 
และ การเงิน การผลิตส่ิงต่างๆ 

18.00 น. บริการอาหารค ่า   ณ   ภัตตาคาร  (ม้ือที่ 2) 
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั  KL PUDU PLAZA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ ระดบัใกลเ้คียงกนั  (พกั 2 คืน) 

 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร์  เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

เช้า อรุณสวสัดิ์ บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที่ 3) 
09.00 น. เชิญท่านเดินทางสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ ถึงสถานีกระเชา้ลอยฟ้า       นาํท่านข้ึนสู่ยอด เกน็ต้ิง ไฮแลนด ์โดย

การนัง่กระเชา้ท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  SKY WAY ยาวท่ีสุดในเอเชีย 3.4 กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผนื
ป่าดงดิบดา้นล่าง สัมผสับรรยากาศท่ีหนาวเยน็แบบสบายๆ  ชมอคัร-สถานคาสิโน และโรงแรม ท่ีพกั
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ตั้งอยูบ่นยอดเขาสูงกวา่ระดบันํ้าทะเลกวา่ 6,000 ฟิต เกน็ติง้ ไฮแลนด์ 

FIRST  WORLD HOTEL ใกล้สวนสนุกกลางแจ้ง และ คาสิโนระดบัโลก 
(อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) หลงัอาหารเชิญท่าน อิสระตามอธัยาศยั 
หรือเส่ียงโชคในบ่อนคาสิโนใหม่ ท่ีเปิดตลอด 24 ชัว่โมง หรือเดินเท่ียวชม
แสงสียามราตรี ของเกน็ต้ิงฯ 

(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ รองเท้าหุ้มส้น อายุต ่ากว่า 21 ปีห้าม 
เข้าคาสิโน)  * บนเกน็ติง้ไฮแลนด์ อุณหภูมิ โดยเฉลีย่ 15 -22 องศาเซลเซียส  

ควรเตรียมเส้ือแจ็คเกต็กนัหนาวไปด้วย * 

16.00 น. นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั กวัลาลมัเปอร์ 
อาหารค ่า บริการอาหารค า่  ณ ภัตตาคาร (ม้ือที่ 4) 

วนัทีส่าม            กวัลาลมัเปอร์ – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม (ม้ือที ่5) 
10.30 น. นาํท่านเดินทางโดยรถโคช้ แวะชม…. บักกุ๊ดเต๋ ซ่ึงเป็นเคร่ืองยาจีน ท่ีข้ึนช่ือในประเทศมาเลเซีย ท่าน

สามารถมาดดัแปลงใส่เป็นหมู ไก่ ปรุงไดต้ามใจชอบกบัขา้วสวยร้อนๆๆ ให้ท่านเลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง
เป็นของฝากตามอธัยาศยั จากนั้นนาํท่านเขา้เลือกซ้ือ ช้อคโกแลต ท่ีโรงงานผลิตเองจาํหน่ายเองในราคา
กนัเอง  

 จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หา้งสรรพสินคา้แห่งใหม่ของมาเลเซียเป็น
สินคา้ญ่ีปุ่น มีหลากหลายชนิดให้ท่านเลือก ซ่ึงอยู่ใกลก้บัอาคารผูโ้ดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติ
กัวลาลัมเปอร์ ภายในประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังนับร้อย จากสินค้าหลายประเภทตั้ งแต่
เคร่ืองสาํอางค ์เคร่ืองกีฬาไปจนถึงสินคา้แฟชัน่ (อาหารเท่ียง อิสระ)  

 นอกจากโซนช็อปป้ิงแลว้ ภายในยงัมีศูนยอ์าหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกาํหนด
การณ์ข้ึนลงของเท่ียวบินอยูห่ลายจุด เพื่อช่วยนกัท่องเท่ียวไม่ใหพ้ลาดการเดินทางอีกดว้ย สาํหรับ Mitsui 
Outlet Park KLIA Sepang เป็นโครงการซ่ึง Mitsui Fudosan Co. บริษทัพฒันาท่ีดินรายใหญ่ของญ่ีปุ่นกบั
การท่าอากาศยานมาเลเซียลงทุนร่วมกนั (อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั) 
ไดเ้วลาสมควร เดินทางสู่  สนามบินนานาชาติ  K L I A.  แห่งใหม่ท่ีทนัสมยัของภูมิภาค 

14.00 น. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน มาเลเซีย แอร์ไลน์  MH774  (เคร่ืองออกเวลา 16:35 น.). 
17.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจทุกท่าน 
 

          
 

รายการท่องเที่ยวนีอ้าจเปลีย่นแปลง หรือสลบัสับเปลีย่นกนัได้ตามความเหมาะสม 
โดยอยู่ในดุลยพนิิจของหัวหน้าทวัร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในคร้ังน้ัน ๆ 
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โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั และขึน้อยู่กบัสภาพการณ์ปัจจุบนั 
 

หนังสือเดนิทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อน เดนิทางอย่างน้อย  6 เดือน ไม่ต้องท าวซ่ีา 
 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ท่ีเรียกเกบ็โดยสายการบิน ทางบริษทัฯ คิดอตัรา  ณ วนัที ่ 11  มกราคม 2560 
หากทางสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่จากวนัดังกล่าว  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็จากท่านตามความเป็นจริง 
 

อตัรานีร้วม  
 -   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป - กลบั กรุงเทพ – กวัลาลมัเปอร์ – กรุงเทพ  ค่าภาษีนํ้ามนัเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน          
 -    ค่าภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       
 -    ค่าโรงแรม ท่ีพกัตามท่ีระบุ  2  คืน      
 -    ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ         
 -    ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุในรายการ  
 -    ค่าบริการรถนาํเท่ียวตลอดการเดินทาง       
 -    มคัคุเทศกน์าํเท่ียวบริการตลอดการเดินทาง     
 -    ค่าประกนัภยัในการเดินทางวงเงิน ท่านละ  1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 -    บริการนํ้าด่ืมทุกวนั 
 
 

อตัรานีไ้ม่รวม  
-     ค่าหนงัสือเดินทาง 
-     ค่าใชจ่้ายส่วนตวัท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น ค่าโทรศพัท ์, ซกัรีดฯ   
-     ค่าทาํวีซ่าคนต่างดา้ว  
-     ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  3 %  (ในกรณีขอใบเสร็จเตม็รูปแบบ กรุณาแจง้ล่วงหนา้) 
-     ค่าทปิไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
 

CM_EASY กวัลาลมัเปอร์  !!   3 วนั 2 คืน  
MH / OD 

อตัราค่าบริการ ไฟลท ์ เวลาเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เดก็ตํ่ากวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ่ 
พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

8,955 MH774/MH774 
3-5, 10-12 มี.ค., 
31 มี.ค.-2 เม.ย.,  
21-23 เม.ย. 

8,955 8,955 1,000 
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เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่ง 
1. ชาํระเตม็จาํนวนท่านละ  8,955  บาท   
     (หากยงัไม่ชาํระเงิน ยงัไม่ถือวา่การสาํรองท่ีนัง่นั้นสมบูรณ์บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูท่ี้พร้อมชาํระก่อน) 
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงิน และ สาํเนาพาสปอร์ตของผูเ้ดินทางทุกท่านมายงับริษทัฯ ท่ีเบอร์ 02-4337178-9 
3. เม่ือท่านสํารองท่ีนั่ง ในทวัร์เรียบร้อยแลว้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 

มงัสวิรัติ กรุณาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง 
การยกเลกิ 

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนั - หกัค่าใชจ่้ายบางส่วน  
   สาํหรับกรุ๊ปท่ีตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือ กรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจาํท่ีพกัไม่วา่โดยตรงหรือโดยการ  
  ผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได ้ 
2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัข้ึนไป - เกบ็ค่าใชจ่้าย 6,000 บาท  
3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 50 % ของราคาทวัร์  
4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 6 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100% 

7. หมายเหตุ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีส่ิงของสูญหาย หรือไดรั้บบาดเจบ็ ท่ีนอกเหนือความ รับผดิชอบของหวัหนา้
ทวัร์ และเหตุสุดวิสยับางประการ  เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
         

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษทัฯ ถือว่า 
ท่านและคณะได้ยอมรับในข้อตกลงและเง่ือนไข ทีบ่ริษทัฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 
          

 
 
 
 
 
 

 


