
 

 

รหสัโปรแกรม : 15463  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

เดือน กนัยำยน 2562  06-07 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

เดือน ตลุำคม 2562  04-06 / 18-20 / 25-27 

เดือน พฤศจิกำยน 2562  01-03 / 08-10 / 15-17 / 22-24 / 29 – 01 ธ.ค. 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    12,900  12,900      10,900       2,900 

เดือน ตลุำคม 2562  11-13 / 12-14 

เดือน ธนัวำคม 2562  06-08 / 13-15 / 20-22 / 27-29 

รำคำทวัร ์

ผ ูใ้หญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

    13,900  13,900      11,900       2,900 

 

**ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก 1,500 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน** 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วนัแรกของกำรเดินทำง สนำมบินสวุรรณภมิู – กวัลำลมัเปอร ์– ปตุรำจำยำ – 

พระรำชวงัอิสตำนำเนกำรำ – จตัรุสัเมอรเ์ดกำ้ - ตึกแฝดปิโต

รนำส 

07:00 น. พรอ้มกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิูเคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน เคำนเตอร ์D ชัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู3 สำยกำร

บินไทย โดยมเีจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกแกท่า่น ในการตรวจเช็คเอกสาร สมัภาระ 

และที่นัง่กอ่นออกเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
           คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

09:05 น. น ำท่ำนเดินทำงส ู ่กรงุกวัลำลมัเปอร ์โดยเท่ียวบินท่ี TG 415 

12.15 น. ถึงสนำมบินนำนำชำติ กวัลำลมัเปอร ์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย หรือ ร ูจ้กัในนามของ 

KL เป็นศนูยก์ลางทกุสิ่งอนัสาหรบัมาเลเซีย ทัง้หนว่ยงานราชการ ธรุกิจ คมนาคม แฟชัน่ 

วัฒนธรรม ศิลปะ และประวัตศิาสตร ์มีประชากร 2 ลา้นคนเศษ มีหลากหลายเชื้อชาต ิเชน่ มาเลย ์

จีน ยโุรป อินเดีย ทาใหม้าเลเซียมีความแตกตา่งทางวัฒนธรรม ท่ีผสมผสานกนัอย่างลงตวั อนั

ถือเป็นเสนห่อ์ย่างหนึง่ หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบรอ้ย  

   

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 น าท่านเดินทางสูเ่มืองปตุรำจำยำ นครแห่งอนาคต เป็นท่ีตัง้ของหนว่ยงานราชการ รวมถึงท าเนยีบ

นายกรฐัมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรบัราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวงแห่งใหม่

ของประเทศมาเลเซีย  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านสู ่ตึกแฝดปิโตรนำส อาคาร 88 ชัน้ ร ูจ้กักนัในอีกชื่อหนึง่คือ อาคาร KLCC อาคารแห่งนีเ้ป็นตกึแฝดท่ีสงู

ท่ีสดุในโลกจนถึงปี พ.ศ. 2547 กอ่นถกูท าลายสถิตโิดยตกึไทเป 101 สรา้งขึน้โดยไดร้บัแรงบนัดาลใจจากรปูทรง

เรขาคณิตของสถาปัตยกรรมอิสลาม ออกแบบโดยซีซารเ์ปลลิ สถาปนกิเชื้อสายอารเ์จนตนิา-อเมริกนั 

น าท่านชม พระรำชวงัอิสตำนำเนกำรำ 

พระราชวังแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย 

งดงามไปดว้ยสถาปัตยกรรมและสวนสวย

หรหูราอลังการบนเนื้อท่ีกว้างขวางกว่า 

100,000 ตารางเมตร เป็นสถานท่ีประทับ

ของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์

ตวนอากงของประ เทศมา เล เ ซีย  ตัว

พระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรปูทรงโดม ซ่ึง

ทาสีทองดมูลังเมลือง ทางเขา้ดา้นหนา้มี

ทางเขา้พิเศษหลายเสน้ทาง นักท่องเท่ียว

สามารถสามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณ

ดา้นหนา้พระราชวังเท่านัน้  

 

น าท่านสู ่จตรุสัเมอรเ์ดกำ้ สถานท่ีแห่งประวัตศิาสตรแ์ห่ง

ชนชาติมาเลเซีย มีความหมายว่าอิสรภาพแห่งนี้เคยไดร้ับ

การยกย่องใหเ้ป็นหวัใจของมาเลเซียในยคุล่าอาณานิคมมา

กอ่น สถานทีแห่งนีร้ายลอ้มไปดว้ยอาคารปกครอง แถมใน

อดีตครั้งหนึ่งยังเคยเป็นสนามคริกเกตของทีม Royal 

Selangor Club ดว้ย ในช่วงปี 1957 ธงยเูนี่ยนแจ๊คไดถ้กู

ลดลงพรอ้มกบัไดม้ีการชกัธงชาติมาเลเซียขึ้นไปสู่ยอดเสา

แทนเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของ

ประเทศแห่งนี้ใหพ้ันจากการเป็นอาณานิคมของสหราช

อาณาจกัรตัง้แตน่ัน้เป็นตน้มา จตัรุสัแห่งนี้เป็นอาคารสไตล์

โคโลเนียล โดยอาคารท่ีดึงดดูสายตามากท่ีสดุคือ 1897 

Sultan Abdul Samad ถกูออกแบบโดย Arthur C.  Norman 

เป็นผู้ท่ี ได ้รับแรงบันดาลใจมาจากทางภาคเหนือของ

ประเทศอินเดีย อาคารอิฐสีแดงและขาวท่ีประกอบไปดว้ย

ทางเดินอนัสลบัซับซอ้นมีหอคอยยอดโดมและหอนาฬิกาสงู 

41 เมตร  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำร  

  น ำท่ำนเขำ้ส ูท่ี่พกั PUDU PLAZA HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ   

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง กวัลำลมัเปอร ์– เก็นต้ิงไฮแลนด ์(ข้ึนกระเชำ้ไป-กลบั)  

 

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

**อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนัและค ่ำ เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียว** 

น ำท่ำนเขำ้ส ู่ท่ีพกั FIRST WORLD HOTEL หรอืระดบัเทียบเท่ำ   

**กรณีท่ีไม่สำมำรถพกับนเก็นต้ิงได ้จะเปล่ียนเป็นพกัโรงแรมในกวัลำลมัเปอร*์* 

 

น าท่านเดินทางสู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ ตั้งอยู่ในรัฐ

ปะหัง ซ่ึงอยู่ห่างจากกรงุกวัลาลัมเปอรเ์มืองหลวง

ของมาเลเซียประมาณ 51 กิโลเมตร โดยอยู่บน

ยอดเขาท่ีมีความสงูถึง 2,000 เมตร จึงท าใหท่ี้นี่มี

อากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดทั้งปี  พ้ืนท่ี

ดา้นบนไม่ไดม้ีแค่ความสวยงามของธรรมชาติ และ

วิวท่ีสดุยอดเท่านัน้ แต่ยังเต็มไปดว้ยความบันเทิง

หลากหลายรปูแบบ ทั้ง คาสิโน โรงแรมหร ูโรง

ภาพยนตร ์สนามกอลฟ์ และสวนสนกุอีก 2 แห่ง 

คือ Outdoor Theme Park และ First World Indoor 

Theme Park รวมไปถึงกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 



วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง กวัลำลมัเปอร ์– วดัถ ้ำบำต ู– MITSUI OUTLET –  

                                                        สนำมบินกวัลำลมัเปอร ์– กรงุเทพฯ  

เชำ้        รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น าท่านนมัสการพระขันธกุมารท่ี  วัดถ ้ ำบำ

ต ูเป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของศาสนาฮินด ู

ศนูย์รวมชาวฮินดใูหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย ตั้งอยู่

ทาง ตอนเหนือของกรงุกัวลาลัมเปอร์ 14-15 

กม. ดา้นหนา้ปากทางขึ้นบันไดไปยังถ า้ มีรปูป้ัน

ของพระขันธ์กมุารสงูถึง 42.7 เมตร มีงาน

เทศกาลประจ าปีในชว่งเดือน ม.ค.-ก.พ. ชาวฮินดู

มาถวายทาน,สกัการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ,ร่วมพิธีกรรม

ตลอดเวลา3วัน มีสาวกศรัทธาแก่กลา้ น าเหล็ก

แหลมมาท่ิมตามสว่นตา่งๆของร่างกาย  

น าท่านชอ้ปป้ิงที่หา้ง MITSUI OUTLET พบกนัสินคา้ชัน้น ามากมายกว่า 50 แบรนด ์ลด 50-70 %  

**อิสระรบัประทำนอำหำรกลำงวนั เพ่ือควำมสะดวกในกำรท่องเท่ียว** 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ไดเ้วลำนดัหมำยน ำทกุท่ำนเดินทำงส ูส่นำมบินฮ่องกง 

20.55 น. เหินฟ้ำกลบักรงุเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี TG 418   

22.05 น. เดินทำงถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภำพฯ    

------------------------------------------------------------------------------- 

ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลง หรือยกเลิกเง่ือนไขต่ำงๆ 



โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

หมำยเหต ุสำมำรถออกเดินทำงไดข้ัน้ต ่ำ 20 ท่ำนขึ้นไป 

ทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ ส ำหรบัผ ูใ้หญ่ และ เด็ก  1,500 บำท ต่อลกูคำ้ 1 ท่ำน 

**ขออนญุำตเก็บทิปท่ีสนุำมบินสวุรรณภมิู** 

ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัรำน้ีรวมบรกิำร 

• คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั สายการบินไทย ชัน้ประหยดัเสน้ทางกรงุเทพฯ–มาเลเซีย–กรงุเทพฯ  

• คา่ภาษีน า้มนัเชื้อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัรา  

    ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 และ ท่ำนตอ้งช ำระเพ่ิม หำกสำยกำรบินมีกำรเรยีกเก็บเพ่ิม  

• คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัตอ่ท่าน ) 

• คา่โรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบ ุ(สองท่านตอ่หนึง่หอ้ง) 

• คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการที่ระบ ุ

• คา่อาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 

• คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบ ุ

• คา่มคัคเุทศกข์องบริษทัฯ จากกรงุเทพฯ  ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 

• คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 



อตัรำน้ีไม่รวมบรกิำร 

• ค่ำทิปส ำหรบั ไกดท์อ้งถ่ิน/คนขบัรถ *** อตัรำกำรใหทิ้ป  ผ ูใ้หญ่ และเด็ก 1,500 บำทต่อท่ำน  

• ค่ำทิปหวัหนำ้ทวัรแ์ลว้แต่ควำมพึงพอใจของท่ำน 

• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน่ คา่เคร่ืองดื่มและคา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเองคา่โทรศัพท ์ 

คา่ซักรีด ฯลฯ 

• คา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

• คา่ท าใบอนญุาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้ว 

• ส าหรบัราคานีบ้ริษทัฯ จะไมร่วมคา่ภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพ่ิม 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 

กำรช ำระเงิน  

• ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าค่าบริการทัวรเ์ป็นจ านวนเงิน 5,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมี

การท าจองส ารองท่ีนัง่แลว้ 1วันท าการ  

• ส าหรับค่าบริการทัวรส์่วนท่ีเหลือ จะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ทางบริษทัฯ 

จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

กำรยกเลิก 

• หากมีการยกเลิกจะตอ้งแจง้ทางบริษทัก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 45 วันท างาน มิฉะนัน้บริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิใน

การคืนเงนิทัง้หมด และในการคืนมดัจ า ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงนิไมเ่ต็มจ านวนการมดัจ า 

• หากผูโ้ดยสารท่านใด แจง้ยกเลิกหลังออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทัวร์

ทัง้หมด 

 

 

หมำยเหต ุ 

• รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความลา่ชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พกัใน

ตา่งประเทศ  เหตกุารณท์างการเมืองและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บริษทัฯจะค านงึถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็น

ส าคญั 

• บริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เนือ่งจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหา้ม

น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดินทางไมถ่กูตอ้ง หรือ ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื่อมเสีย  หรือดว้ยเหตผุลใดๆก็

ตามที่กองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบริษทัฯไมอ่าจคืนเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

• บริษทัฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรือ คนตา่งดา้วที่พ านกัอยู่ในประเทศไทย 



• เนือ่งจากตัว๋เคร่ืองบินท่ีทางบริษทัฯ ไดท้ าการจองไวเ้ป็นตัว๋เคร่ืองบินแบบกรุป๊ ดงันัน้ท่ีนัง่ทางสายการบินจะจดั

ใหเ้ป็นโซนกรุป๊มาให ้ทางบริษทัฯไมส่ามารถท่ีจะรอ้งขอไดว่้าจะขอที่นัง่โซนใหม ่ และในบางครัง้ที่นัง่บนเคร่ืองบน 

อาจจะไมไ่ดน้ัง่ตดิกนัหมดกบัคนในครอบครวั แต่ทว่า ณ วันที่เดินทาง เจา้ท่ีและหวัหนา้ทวัรจ์ะพยายามอย่าง

เต็มท่ี เผื่อที่จะไดน้ัง่ดว้ยกนักบัคนในครอบครวั ทั้งนีจึ้งเรียนมาเพ่ือทราบโดยทัว่กนั และโปรดเขา้ใจ 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในกำรยกเลิกกำรเดินทำง หำกผ ูร้ว่มเดินทำงจอยกร ุป๊หนำ้รำ้นไม่ถึง 20 ท่ำน 

โปรดตรวจสอบหนงัสือเดินทำงของท่ำนว่ำมีอำยกุำรใชง้ำนอยำ่งนอ้ย 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำงกรณี

อำยหุนงัสือเดินทำงนอ้ยกว่ำ 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีเดินทำง 

ควรรบีท ำเลม่หนงัสือเดินทำงใหม่ และสง่ส ำเนำหนำ้หนงัสือเดินทำงมำใหก้บัทำงบรษิทัฯอีกครัง้ หำกมี

กำรผิดพลำดทำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น  

 

*** เม่ือท่ำนไดช้ ำระเงินค่ำมดัจ ำบรกิำรทวัร ์หรอืช ำระค่ำบรกิำรทวัรเ์ต็มจ ำนวนแลว้ *** 

*** ทำงบรษิทัฯ จะขอถือว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเง่ือนไขต่ำงๆ *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


