
ทัวรมาเลเซยี กัวลาลัมเปอร เกน็ติ้งไฮแลนด ปตุราจายา เมอืง
มรดกโลก มะละกา (MY0002)

ประเทศ : มาเลเซยี  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คนื เดนิทางโดย : 

กัวลาลัมเปอร - เกน็ติ้งไฮแลนด เมอืงแหงความบันเทงิ - KL - ปตุราจายา - เมอืงมรดกโลกมะละกา - ลองเรอื - ถาบาต ู(Batu Cave) -
กัวลาลัมเปอรซติี้ทัวร - KLIA - กรงุเทพฯ

กาํหนดวันออกเดนิทาง เดอืน ผูใหญ ต่ํากวา 12ป
ต่ํากวา 12ป
(เสรมิเตยีง)

พักเดี่ยว

19 ก.ค. 56 17,900 16,900 17,900 4,000

20 ต.ค. 56 17,900 16,900 17,900 4,000

1 กรงุเทพฯ - กัวลาลัมเปอร

12.30 น. คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารขาออก ชัน้ 4 ประตทูางเขา เบอร 6-8 เคานเตอร Q สายการบนิ อยีปิต แอร
(MS) เจาหนาที่ทัวร คอยตอนรับ และ อาํนวยความสะดวกแกสมาชกิ

15.00 น. เดนิทางโดย เที่ยวบนิที่ MS 960 นาํทานเหริฟาสู ประเทศมาเลเซยี

18.05 น. ถงึ สนามบนินานาชาต ิกัวลาลัมเปอร KLIA ผานพธิตีรวจคนเขาเมอืงแลว นาํทานขึ้น รถโคชปรับอากาศเดนิทางสู กรงุ
กัวลาลัมเปอร ซึ่ง ในอดตีเมอืงหลวงแหงนี้เริ่มจาก การเปนเมอืงแหงอตุสาหกรรมเหมอืงแรโดยในปลายศตวรรษที่ 18 มกีารคน
พบแรดบีกุใน บรเิวณที่แมน้ํา Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน และ เมอืงหลวงแหงนี้นาํชาตไิปสู การพัฒนาแบบกาว
กระโดดทัง้ในดานการคา การพาณชิย การธนาคาร และ การเงนิ รวมทัง้ การผลติการคมนาคมเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ทองเที่ยว

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

ที่พัก MAY TOWER HOTEL /QUALITY HOTEL หรอืเทยีบเทา

2 กัวลาลัมเปอร - เกน็ติ้งไฮแลนด เมอืงแหงความบันเทงิ – KL

07.00 น. อรณุสวัสดิ์ บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

08.00 น. นาํทานชมทัศนยีภาพของ เมอืงหลวง หอคอย KL.TOWER จากนัน้ผานชม ตกึแฝดที่สงูที่สดุที่ในโลก (สงูถงึ 452 เมตร) ถาย
รปูคูกับตกึแฝด ,สนามหลวงมาเลเซยี (จัตรัุสเมเดกา) ตกึรัฐสภา ถายรปูหนาพระราชวัง

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 3)

บาย เดนิทางตอสู เกน็ติ้งไฮแลนด ถงึสถานกีระเชาลอยฟา นาํทานขึ้นสูยอด เกน็ติ้ง ไฮแลนด โดยการนัง่กระเชาที่เรว็ที่สดุในโลก
SKY WAY ยาวที่สดุใน เอเชยี 3.4 กโิลเมตร ชมความสวยงามของผนืปาดงดบิดานลาง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเยน็แบบ
สบายๆ ชมอัคร-สถานคาสโิน และโรงแรม ที่พักตัง้อยูบนยอดเขาสงูกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต และ คาสโินระดับโลก

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 4) ของโรงแรมบฟุเฟหนานาชาต ิหลังอาหารเชญิทาน อสิระตามอัธยาศัย หรอืเสี่ยงโชค
ในบอนคาสโินใหม



ในบอนคาสโินใหม

20.00 น. หัวหนาทัวร นัดสมาชกิ ลงกระเชา แลวเดนิทางเขาสู เมอืงกัวลาลัมเปอร นาํทานเขาสู ที่พัก MAY TOWER HOTEL
/QUALITY HOTEL หรอืเทยีบเทา (สภุาพบรุษุ สภุาพสตรแีตงกายสภุาพ รองเทาหุมสน อายตุ่ํากวา 21 ปหาม เขาคาสโิน) *
บนเกน็ติ้งไฮแลนด อณุหภมู ิโดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสื้อแจค็เกต็กันหนาวไปดวย *

3 กัวลาลัมเปอร – ปตุราจายา – เมอืงมรดกโลก มะละกา - ลองเรอื

เชา บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) จากนัน้นาํทานชม Putrajaya เมอืงหลวงใหมของ มาเลเชยี ที่ไดนาํเอา
หนวยงานของราชการมารวมกันไวในที่เดยีวกัน ถายรปูเปนที่ระลกึกับ มัสยดิสชีมพ ูทาํเนยีบรัฐบาล พระราชวังสลุตานประจาํ
รัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอรดานาปตุรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทางสถาปตยกรรม ที่มลีักษณะ
เฉพาะตัว และการวางผังเมอืงอยางมรีะบบ

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

13.00 น. เดนิทางสู เมอืงมรดกโลก มะละกา เมอืงเกาและเปนจดุเริ่มตนกาํเนดิประเทศมาเลเซยี ยคุปจจบุัน และชมเรื่องราว
ประวัตศิาสตรและรองรอยอารยธรรมของชาวตะวันตก ที่ผลัดเปลี่ยนหมนุเวยีนเขามาครอบครองดนิแดนแหงผลประโยชน
ทางการคา ผานชม วัดจนี ซาํปอกง และบอน้ําเจาหญงิอังลโิป จากนัน้นาํทานชมยาน ดัชทสแควรยานที่อยูของ ชาวฮอลันดา
โบสถชาวครสิ อนสุาวรยีน้ําพทุี่สรางเปนที่ระลกึที่พระนางเจาวคิตอเรยีครองราชย ครบรอบ 65 ป ชมหอนาฬกิาที่สรางโดย
เศรษฐชีาวจนี เพื่อใชบอกเวลาสาํหรับชาวมะละกา กังหันจาํลองของ ชาวดัชท อนสุาวรยีกระจงตาํนานที่มาของชื่อเมอืง
มะละกา ชม วหิารเซนตปอล และรปูปนของนักบญุ เซนตฟรัง ฟรานซสิ เซอเวยี ที่แขนขวาขาดจากการถกูฟาผา และปอมปน
ใหญ A’FAMOSA ของชาวโปรตเุกสที่สรางขึ้น เพื่อตอสูขาศกึที่เขามารกุราน จากนัน้เดนิทาง

ค่ํา บรกิารอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหาร นาํทานลองเรอืแมน้ํามะละกา ชมเมอืงมะละกาเมอืง ที่สวยงามแบบ

อนรัุกษดัง้เดมิ และชมวถิชีวีติความเปนอยูแบบเดมิทัง้สองฝากฝง ยามเยน็

ที่พัก LEGACY HOTEL / MARKOTAR HOTEL หรอืเทยีบเทา

4 มะละกา – ถาบาต ู(Batu Cave) - กัวลาลัมเปอร-ซติี้ทัวร – KLIA - กรงุเทพฯ

07.00 น. บรกิารอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

นาํทานเดนิทาง ตามเสนทางหลวง นอรท เซาท ไฮเวย สายหลัก ที่สวยงามที่สดุแหงหนึ่งในภมูภิาค อาเซยีน ผานรัฐเนกรี
เซมบลิันสลังงอ เขาสู กรงุกัวลาลัมเปอร เมอืงหลวงของมาเลเซยี แวะชม ถ้ําบาต ู(Batu Cave) สรางขึ้นเปนวัดในศาสนา
ฮนิดเูพื่ออทุศิถวายแดพระขันธ-กมุาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮนิด ูมรีปูปนของพระขันธกมุารสงูถงึ 42.7 เมตร ยนืเดนเปนสงา
เปนที่นาประทับใจแกผูมาเยอืน จากนัน้นาํทาน เขาชม บักกุดเต ซึ่งเปนเครื่องยาจนี ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซยี ทาน
สามารถมาดัดแปลงใสเปนหม ูไก ปรงุไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลอืกซื้อ สมควรแกเวลานาํทานเดนิทางเขาสู
ตัวเมอืงหลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลังงอร เปนแหลงแรดบีกุ มากที่สดุของโลก จากนัน้นาํทานเขาเลอืกซื้อ ชอคโกแลต
ที่โรงงานผลติเองจาํหนายเองในราคากันเอง

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 9)

บาย จากนัน้ สักการะสิ่งศักดิ์สทิธิ์ ณ วัดจนีเทยีนโฮว วัดที่สวยงาม…นาํทาน ชอปปง หาง KLCC บรเิวณ ตกึแฝด TWIN TOWER
หางดังของกรงุกัวลาลัมเปอร เชญิทานสัมผัสบรรยากาศ การชอปปงของคนทองถิ่น อสิระอาหารเยน็ เพื่อสะดวกในการชอปปง
จากนัน้เดนิทางสู สนามบนินานาชาต ิK L I A แหงใหมที่ทันสมัยของภมูภิาค

22.00 น. เดนิทางสูกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ อยีปิต แอร เที่ยวบนิที่ MS 961

23.15 น. คณะเดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอมความประทับใจ จาก 108 Trip



23.15 น. คณะเดนิทางถงึทาอากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พรอมความประทับใจ จาก 108 Trip

อัตรานี้รวมถงึ :

1. คาตัว๋เครื่องบนิ ไป - กลับ กรงุเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรงุเทพ
2. คาภาษนี้ํามันเชื้อเพลงิเครื่องบนิ
3. คาภาษสีนามบนิไทย และ มาเลเซยี
4. คาโรงแรม ที่พักตามที่ระบ ุ3 คนื
5. คาอาหารตามที่ระบใุนรายการ

6. คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบใุนรายการ
7. คาบรกิารรถนาํเที่ยวตลอดการเดนิทาง
8. มัคคเุทศกนาํเที่ยวบรกิารตลอดการเดนิทาง
9. คาประกันภัยในการเดนิทางวงเงนิ ทานละ 1,000,000 บาท
10. บรกิารน้ําดื่มทกุวันๆละ 1 ขวด ตอ 1 ทาน

อัตรานี้ไมรวมถงึ :
1. คาหนังสอืเดนิทาง
2. คาใชจายสวนตัวที่นอกเหนอืจากรายการที่ระบ ุเชน คาโทรศัพท , ซักรดีฯ
3. คาทาํวซีาคนตางดาว
4. ภาษมีลูคาเพิ่ม 7 % และ ภาษหัีก ณ ที่จาย 3 % ฯ (ในกรณขีอใบเสรจ็)
5. คาทปิไกดทองถิ่นและคนขับรถ


