(JW) PSN11-MH

มาเลเซีย-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3วัน 2คืน
(MALAYSIA AIRLINES)

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่ าทิ ปไกด์ และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป
(ชาระที่สนามบินในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ ความพึ งพอใจของท่ าน)

(JW) ทัวร์มาเลเซีย _PSN11-MH_มาเลเซีย -กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH)
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วันที่1 สนามบินกัวลาลัมเปอร์-ปุตราจายา-กัวลาลัมเปอร์
03.30
05.55
09.10

เที่ยง

เย็น

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่า งประเทศ ชั้น4 สนามบินสุว รรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MH) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก
ออกเดินทางสู่ กรุงกัว ลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสารการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ ย วบิ น ที่
MH797 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง)
เดินทางถึง สนามบินกัว ลาลัมเปอร์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมือง ปุตรา
ยาจา (Putrajaya) เมืองแห่ ง อนาคตของซึ่ ง ถู ก ออกแบบให้ เ ป็ น เมื อ งที่ ทั น สมั ย ครบถ้ ว นด้ ว ย
สถาปัตยกรรมและงานดีไซน์ที่ล้ําหน้ารายล้อมด้วยความเป็นธรรมชาติที่รวมเอาสวนและทะเลสาบเข้ า
ด้วยกันอย่างลงตัวสําหรับ เป็ น ที่ ทํ า การของนายกรั ฐ มนตรี และคณะรั ฐ มนตรี หรื อ ทํ า เนี ย บรั ฐ บาล
บันทึกภาพความทรงอันแสนพิเศษนี้กับฉากหลังที่ มัสยิดปุตรา (มัสยิดสีชมพู Masjid Putra) ซึง่
เป็นสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน อยู่บนแหลมปุตราจายา จุ ด
ที่สูงที่สุดของมัสยิด มีความสูงเทียบเท่าตึกประมาณ 25 ชั้น เป็นจุดเด่นที่สําคัญของเมืองนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตราคาร
นํ า ท่ า นชมเมื อ งหลวงของ ประเทศมาเลเซี ย (Kuala Lumpur Garden City Of Light)
กัวลาลัมเปอร์ เมืองสุกสว่างกลางสวนสวย ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มั ส ยิ ด หิ น
อ่อน หอคอยที่สุง เป็นอันดับสี่ของโลก KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร นํ า ท่ า นชม พระราชวั ง
แห่งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจํ า พระองค์ นํ า ท่ า นชม จั ตุ รั ส เมอร์
เดก้า Dataran Merdeka ตั้งอยู่ ณ จุดบรรจบของแม่น้ําคลางกับแม่ น้ํ า กอมบั ก เป็ น สถานที่ แ ห่ ง
ประวัติศาสตร์ที่ซึ่งธงชาติอังกฤษถู กปลดลงแล้ ว แทนที่ ด้ ว ยธงชาติ ม าเลเซี ย คํ า ว่ า “เมอร์ เ ดก้ า ”
หมายถึงเอกราช จุดเด่นอยู่ที่เสาธงขนาดใหญ่สูงถึง 100 เมตร และเต็มไปด้วยอาคารในยุคอาณานิคม
และกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมอั ง กฤษ จากนั้ น นํ า ท่ า นถ่ า ยภาพคู่ กับ ตึ ก แฝดหรื อ ตึ ก ปิ โ ตรนั ส
Petronas Tawin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็นที่ระลึก
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ บะกู๊ดเต๋
นําท่านเที่ยวย่าน จาลันอาลอร์ (JalanAlor) ถนนสายอาหารยามกลางคืนที่คึกคักที่สุดใน
กัวลาลัมเปอร์อยู่ในย่านบูกิตบินตัง ที่นี่มีอาหารท้องถิ่นหลากหลายชนิด อาหารจีนอาหารจีนไปจนถึง
อาหารไทย
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กัวลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์
เช้า
เที่ยง

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ (โปรดนําเสื้อกันหนาว หรือเสื้อหนาติดตัวไปด้ว ย) สถานี กระเช้ า
ลอยฟ้า
อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
อิสระ Genting Highland สนุกสนานกับการนั่งกระเช้ า ลอยฟ้ า Sky way ซึ่ ง เป็ น เทคโนโลยี ใ หม่
ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก ระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่ สุ ด ในเอเชี ย ! สั ม ผั ส ปุ ย
เมฆหมอกอันหนาทึบ และอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้ อหนาวติ ด ไปด้ ว ย) เข้ า ชม บ่ อ น
คาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาต จากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (อิ ส ระ) อิ ส ระกั บ กิ จ กรรม
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ต่างๆบนเก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิเช่น สวนสนุก , เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ เช่น สั ม ผั ส
ความเย็นของหิมะที่Snow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิด เพลิ น ใจกั บ นิ ท รรศการ
กว่า 500 ชนิด ที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมดังจากทั่ ว โลกที่ ล ดกระหน่ํ า ราคา
ตลอดปีสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊ อ ตแมชชี น แบล็ ค แจ็ ค รู เ ล็ ต ไฮโล เป็ น ต้ น
(ท่านสุภาพบุรุษ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้า หุ้ มส้น ท่า นสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็ก
อายุต่ากว่า 21 ปี ห้า มเข้า ) ก่อนเดินทางกลั บ เข้ า สู่ กัว ลาลั ม เปอร์ นํ า ท่ า นแวะซื้ อ ช็ อ คโกแลต
OTOP หลากหลายรสชาติแปลกใหม่เป็นของฝากกลับบ้าน
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้ง
พักที่ Pudu plaza Hotel Kuala lumper หรือเทียบเท่า

เย็น

วันที่3 วัดถ้าบาตู-ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง-กัวลาลัมเปอร์-ช้อปปิ้งMotsuiOutlet-กรุงเทพฯ
เช้า

18.05
19.10

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนําท่านนมัสการศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอินดู นั้นก็คื อ วั ด ถ้ าบาตู (Batu Cave)
ชมรูปปั้นเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากถ้ํา ข้างบนมีรูปปั้น ของพระขั น ธ์ กุม ารสู ง
ประมาณ 43 เมตร ระหว่างทางแวะให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองก่อนเดินทางไปช้อปปิ้ง แบบจุ
ใจที่ Mitsui Outlet แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนํากว่า 50 แบรนด์ที่นํามาลดราคามากมาย ได้ เ วลา
อันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
ออกเดินทางจากกรุง กั ว ลาลั ม เปอร์ กลั บ กรุ ง เทพฯ โดยสายบิ น มาเลเซี ย แอร์ ไ ลน์ เที่ ย วบิ น ที่
MH780 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 2.05 ชั่วโมง)
เดินทางถึงสนามบินสุว รรณภูมิ


***โปรแกรมสามารถสลับปรั บเปลี่ยนโดยไม่แ จ้งล่ว งหน้ า***
ทางบริษัทเริ่มต้นและจบการบริก ารที่ส นามบินสุวรรณภูมิเ ท่านั้ น
กรณีผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และจะทาการสารองตั๋วเครื่อ งบินหรือ ยานพาหนะอื่นๆ
เพื่อ ใช้เดินทางมาและกลับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ที่เกิดขึน
้
เนื่อ งจากเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือ จากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท

*** ราคานี้เป็นตั๋วโปรโมชั่น หากยกเลิกไม่สามารถคืนเงินที่ชาระมาแล้วทุกกรณี***
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อัตราค่า บริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

12-14 ม.ค.62

7,999

7,999

3,500

19-21 ม.ค.62

8,999

8,999

3,500

26-28 ม.ค.62

8,999

8,999

3,500

16-18 ก.พ.62

8,999

8,999

3,500

23-25 ก.พ.62

8,999

8,999

3,500

02-04 มี.ค.62

8,999

8,999

3,500

09-11 มี.ค.62

8,999

8,999

3,500

16-18 มี.ค.62

8,999

8,999

3,500

23-25 มี.ค.62

8,999

8,999

3,500

30 มี.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
อายุต่ากว่า 2ปี

3,000 บาท
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อัตราค่าบริการรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 ค่ารถนําเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่าปรับ สําหรับน้ําหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม)
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,500 บาทต่อทิป (ไม่รวมค่า ทิปหัว หน้า ทัว ร์ตามความพึงพอใจในการ
บริการ)
 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจํา 5,000 บาท พร้อมกับเตรีย ม
เอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทําการจองแล้ว
 การชําระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทั ว ร์
ให้เรียบร้อยก่อนกําหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสํารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้น
จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติ ดต่ อเจ้ าหน้ าที่ ก่ อนออกบั ตร
โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair) เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
กรณียกเลิกการเดินทาง
 ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน
ก่อนการเดินทาง
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถทํ า กรุ๊ ป ได้ อ ย่ า งน้ อ ย 10
ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสย
ั จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่ นอกเหนื อความรั บผิ ดชอบของหั วหน้ าทั วร์ และ
อุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

(JW) ทัวร์มาเลเซีย _PSN11-MH_มาเลเซีย -กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน (MH)

