MH20: มาเลเซีย 3วัน 2คืน : เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา

มหกรรม มาเลเซียเมกาเซลล (1Malaysia Mega Sale l 2017) ลดสูงสุด
เดินทางโดยสายการบินมาเลเซียแอรไลน (MH) บินตรงลงกัวลาลัมเปอร

70%

*เก็นติ้งไฮสแลนด เมืองในหมอก นั่งกระเชา สวนสนุกในรม ชมคาสิโน
*เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร ตึกแฝดปโตรนาส จตุรัสเมอรเดกา โรงงานช็อคโกแลต เมืองใหมปุตราจายา

พักโรงแรม กัวลาลัมเปอร 2 คืน

กําหนดการเดินทาง
วันเดินทาง

ราคาผูใหญ

15-17 ก.ย.
29 ก.ย. -1 ต.ค.
13-15 ต.ค.

8,998
8,998
8,998

ราคาเด็ก
2-11 ป
ไมมีราคาเด็ก
INF 5,000฿

พักเดี่ยว
เพิ่ม
2,500
2,500
2,500

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา วัดเทียนโฮว
พระราชวังอิสตานาไนการา จัตุรัสเมอร เดกา
03.30 น.
06.00 น.
09.10 น.

จํานวน
20
20
20

 เที่ยง,เย็น

พรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โซนผูโดยสารระหวางประเทศชั้น 4 โซน M เคานเตอรสายการบิน
MALAYSIA AIRLINES เจาหนาที่บริษัทฯตอนรับทาน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร
ออกเดินทางสูกว
ั ลาลัมเปอรโดยสายการบินMALAYSIAAIRLINES เที่ยวบินที่ MH797
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร นําทานผานพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางจากนั้นนําทาน
เดิน สู กัวลาลัมเปอร
(เวลาประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1
ชั่วโมง) กัวลาลัมเปอร ถึงเมืองหลวงกัวลาลัมเปอร นําทา นชม “กรุง
กัวลาลัมเปอร ”เมืองหลวงประเทศมาเลเซียชมเมืองใหม
ปุตราจายา
เมืองหลวงแหงใหมของมาเลเซีย ที่เปนศูนยกลางของ รัฐบาล ปุตราจายา
ได ชื่อวาเปนเมืองในสวนที่ สวยงาม มีรูปแบบการวางผังเมืองอยางดี เสนห
ของที่นี่คือสวนพฤษชาติ ทะเลสาบปุตราจายา และอาคารรูปทรงแปลกตา
แวะชมและถายรูปกับอาคารที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี อาคารมัสยึดสี
ชมพูอาคารที่ทําการรัฐ สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทีมีทัศนียภาพที
สวยงาม

เที่ยง

 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บาย

จากนั้นนําทานชม วัดเทียนโฮว วัดจีนสวยงามที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร
พรอมสักการะขอพรองคราชินีสวรรคเพื่อความเปนสิริมงคล วัดจีนแหงนี้
สรางดวยเงินทุนของชาวจีนในมาเลเซีย โดยรัฐบาลไดใหเงินสวนหนึ่งใน
การสราง ไดรับการยงยองวาเปนวัดจีนที่สวยสะดุดตายิ่งใหญ อกแหงหนึ่ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภายในบริเวณแขวนโคมไฟจีนสีแดง
เปนจํานวนมาก ดูแลวสวยงามแปลกตา ในวิหารมี เจาแมกวนอิมองค ใหญ
โดดเดน สีทองอรมทั้งองค
จากนั้นนําทานชมและถายรูป บริเวณดานหนาของ พระราชวังอิสตานา ไนการา ( Istana Negara
Palace) พระราชวังแหงชาติ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรือ
ยังดีเปอรตวนอากงพระราชวังแหงนี้จะเปนกลุมอาคารรูปทรงโดมเชื่อมกับ
ทางหลวงไปยังตัวเมืองและมีถนนทางเขาพิเศษหลายเสนทางพระราชวัง
แหงนี้ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 100,000 ตารางเมตร
นําทานชม จัตุรัสเมอรเดกา(ลานแหงอิสระภาพ) ลานประกาศ
เอกราช Independence Square หลังจากที่อังกฤษเคยปกครอง
มาเลเซียมาอยางยาวนานเปนลานหญาสีเขียวขนาดใหญหากจะ
เทียบกับของประเทศไทย จะคลายกับสนามหลวงบานเราและชมอดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
UnionJack ที่สูงถึง 100 เมตร โดยบริเวณรอบๆนี้ ยังเปนสถาปตยกรรมอังกฤษอยางเห็นไดชัด
ไมวาจะเปนตึก อาคาร หอนาฬิกา ที่ทุกๆ วันชาติของมาเลเซียชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิม
ฉลองและมีงานรื่นเริงกันซึ่งธงชาติอังกฤษไดถูกลดลงครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957และ
แทนที่ดวยธงชาติ มาเลเซีย
 รับประทานอาหารค่ําที่ภัตตาคาร จากนั้นนําทานเขาทีพ
่ ัก Ancasa Hotel Kuala Lumpur หรือ
ระดับใกลเคียงกัน

ค่ํา

วันที่สอง
เชา

กัวลาลัมเปอร ถ้ําบาตู เก็นติ้ง อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย

 เชา

บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
นําทานเดินทางสู ถ้ําบาตู หรือ Batu Cave
นอกจากจะเปน
สัญลักษณของรัฐสลังงอรและไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวในแต
ละปผูมีใจศรัทธาและนักทองเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งระหวางเทศกาลประจําปไทปูซัม สิ่งที่นาสนใจที่สุดของถ้ําบาตู
ก็คือ รูปปนเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญที่ตั้งอยูใกลกับปากถ้ํา
จากนั้นนําทานเดินทางสู เก็นติ้ง ระหวางทางนําทานแวะ
ไปชอปปง
สินคาปลอดภาษีราคาถูก อาทิเชน นาฬิกา น้ําหอม กลองถายรูป เปน
ตน และเลือกซื้อของฝากพื้นเมือง ที่ขึ้นชื่อ อาทิเชน บากุดเต ขนมเปย
เปนตนจากนั้นนําทานเดินทางสู เก็นติ้งไฮสแลนด เดินทางถึงเก็นติ้ง นําทานนั่ง กระเชาลอย จากสถานี
SKYWAY ระยะทาง 3.4 กม. สูยอดเขา “เก็นติ้ง ไฮแลนด ” นครที่ไมเคยหลับใหล มี
อากาศหนาว เย็น ตลอดป บนยอดเขาสูงกวา ระดับน้ําทะเล 6,000ฟต ในรีสอรท " เฟสท
เวิลดพลาซา" เพลิดเพลินกับดิสโก , คาราโอ เกะ , โบวลิ่ง 30 เลน ,บริการนวดแผนโบราณ
,สวนสนุก Theme Park ในรม (สวนสนุกกลางแจงกําลังปดปรับปรุง) หรือเลือก
เพลิดเพลินโชค นานาชนิด อาทิ บัคคารา , แบล็คแจ็ค , รูเล็ต , สล็อต แมชชีน นับพันตู ฯลฯ
บริการตลอด 24 ช.ม.(บนเก็นติ้งไฮแลนดอุณหภูมิ 18 -22 องศา)ควรเตรียมเสื้อแจ็คเกต กัน
หนาวไปดวย (กรณีเข าคาสิโน สุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี แตงตัวสุภาพ เสื้อคอปก , สวม
รองเทาหุมสน และไมนุงขาสั้น) " เก็นติ้ง ไฮแลนดรีสอรท" คือ นครแหงความบันเทิง ซึ่ง
พรั่งพรอมไปดวยรานคา ภัตตาคาร รานกาแฟเครื่องเลนและอีกนานา
บริการตื่น ตากับรูปปนขนาด ใหญยักษของเทพีเสรีภาพและออสการ
เสมือนกับคุณได ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริง ๆ (ไมรวมคาบัตรสวนสนุก)
(อาหารเที่ยง ,เย็น อิสระตามอัธยาศัย)

ค่ํา

วันที่สาม
เชา

เที่ยง

สมควรแกเวลานําทานเดินทางลงจาก เก็นติ้งโดยกระเชา จากนั้น นําทานเขาที่ พัก Ancasa
Kuala Lumpur หรือ ระดับใกลเคียงกัน

โรงงานช็อคโกแลต ตึกแฝด KLCC Mitsui Outlet สุวรรณภูมิ

Hotel

 เชา,เที่ยง

 บริการอาหารเชาที่หองอาหารโรงแรม
จากนั้นนําทานไปลิ้มรสช็อกโกแลตที่ Cocoa Boutique โรงงานผลิตชอคโกแลต ที่ใหญที่สุดในมาเลเซีย
และทานสามารถเลือกซื้อเปนของฝากคนทางบานไดดวย จากนั้น นําทานไปถายรูปกับ ตึกแฝด KLCC นั่น
คือ หอคอยคู ปโตรนาส Petronas Twin Towers หอคอยคูปโตรนาส)เปนสถาปตยกรรมที่โดดเดน
ของเมืองกัวลาลัมเปอร ออกแบบโดย เซซาร เปลลี เปนตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลกในปจจุบัน
 บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
กับ มหกรรม มาเลเซียเมกาเซลส (1Malaysia Mega Sale 2017)
ลดสูงสุด 70%กันที่ “ซูเรีย เคแอลซีซี” (SURIA KLCC) ศูนยการคาขนาดใหญที่ไดชื่อวา
เปนสัญลักษณของกัวลาลัมเปอรเพราะตั้งอยูในสวนฐานของตึกแฝดเลื่องชื่อ Petronas Twin
Tower ที่ตั้งตระหงานเปนฉากหลังสวยงาม มีสินคาแบรนดดังมากมายทยอยออกโปรโมชั่นเอาใจ
ขาชอปกันเปนพิเศษ และสามารถหาซื้อ Garrett Popcorn อัน โดงดังอยูชั้น concourse สมควร
แกเวลา นําทานสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang Outlet Mall แหงแรกของ
กัวลาลัมเปอรและควาตําแหนง Outlet ที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ราน คากวา 130
ราน สินคาแบรนดดัง ตั้งแตแบรนดเครื่องสําอาง กีฬา ไปจนถึงสินคาแฟชั่น บนพื้นที่ 44
,000
ตารางเมตร สมควรแกเวลาจากนั้นนําทานเดินทางเขาสู สนามบิน KLIA

บาย ถึงเวลาเอาใจนักชอป

17.45 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน Malaysia เที่ยวบิMH780

18.55 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายการทัวรสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง,
สายการบิน เปนตน โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หมายเหตุ อัตราคาบริการขางตน เปนราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น จากสายการบิน ดังนั้นเมื่อทานตกลงเดินทาง
จายคาจอง คาทัวรแลว มิสามารถเปลี่ยนแปลง เลื่อน ยกเลิกการเดินทางได บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนเงินคา
จอง คาทัวร ในทุกกรณี และกรณีที่ทานเดินทางมาจากตางจังหวัดโดยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจงบริษัท
กอนทําการจองตั๋วเครื่อง มิฉะนั้นบริษัทฯไมสามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น กรณีกรุปออกเดินทางไมได
ประกาศสําคัญ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการขางตน
เนื่องมากจากการปรับขึ้น ราคาของสายการบิน เชอร
ชารทน้ํามัน ภาษีสนามบิน คาประกันภัย อัตราแลกเปลี่ยน และเมื่อตกลงเดินทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแลว ไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงชื่อ วันเดินทาง หรือยกเลิกคืนเงินได ทุกกรณี

ขอมูลควรทราบการเดินทาง
สายการบินที่ใช
มาเลเซียแอรไลน MH
เวลา
เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวาไทย 1 ชม
สภาพอากาศ
อุณหภูมิ ประมาณ 28-32 องศา (กรุณาเช็คสภาพอากาศกอนเดินทางอีกครั้ง)
สกุลเงิน
มาเลเซีย เงินริงกิต(RM) 1 RM=10.5 -11 บาท โดยประมาณ กรุณาตรวจสอบกอนเดินทาง
โรงแรม
จํานวน 2 คืนที่ กัวลาลัมเปอร พักหองละ 2-3 ทาน กรณีเดินทางเปนจํานวนคี่ จัดพัก 3
ทานมีเตียงเสริมให
อาหาร
มื้อเชาจัดบุฟเฟตของโรงแรม มื้อเที่ยง และเย็น จัดเปนเช็ทโตะจีน นั่งโตะละ 8-10 ทาน
รานอาหารสวนใหญ ทํารสชาติอาหารใกลเคียงถูกปากคนไทย แตอาจจะไมจัด ทานอาจจะ
เตรียม น้ําพริกไปได
ไฟฟา
ระบบ 220 V ไฟฟาในประเทศมาเลเซีย
เทากับประเทศไทย แตจะมีสายดิน (3 รู) เตรียม Adapter แปลง 3 ขา
สําหรับการชารตแบตกลอง หรือมือถือ
น้ําดื่ม
น้ําดื่ม จะมีบริการทานละ 1ขวดตอวัน
บางโรงแรม อาจจะไมมีน้ําดื่ม แตจะมีชา กาแฟ บริการในหองฟรี
ภาษา
มาเลเซีย ใชภาษาทองถิ่น ยาวี จีนกลาง ภาษาอังกฤษ สิงคโปร ภาษาจีนกลาง
การนัดหมายและ การ
บริษัทจะสงใบนัดหมาย การเตรียมตัวการเดินทาง ชื่อหัวหนาทัวร เบอรโทร จุดนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง
กอนการเดินทาง 3-5 วัน
กรุปสามารถออก
กรุปสามารถออกเดินทางได 20 ทานขึ้นไป มีหัวหนาทัวรบริการ
เดินทาง
การใหทิป
คาทิปไกด คนขับรถ (3 วัน รวมเปน 60 RM) สําหรับหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความ
ประทับใจในการบริการ
คาบริการนี้รวม คาเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย และเซอรชารทน้ํามันแลว,
คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยว ตลอดรายการ , คาโรงแรม 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน) , คาอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ ,
คาธรรมเนียมเขาชม , คามัคคุเทศกไทย – มาเลเซีย , คาน้ําดื่ม ขนม ระหวางการเดินทาง , คาประกันอุบัติเหตุ การ
เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทประกันภัย (ไมครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไขได
ปวย)ทั้งนี้ยอมอยูในขอจํากัดที่มีการตกลงไวกับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ตองมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการ
แพทย จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
คาบริการนี้ไมรวม คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพท คาซักรีด มินิบาร อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ ทีวี ชอง
พิเศษ,คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ถาไมเอาใบกํากับภาษีไมตองจาย) , คาใชจายอันเกิดจากอุบัติภัยทาง
ธรรมชาติ การประทวง การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไมให เขาเมือง และเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย
และตางประเทศ การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน ซึ่งอยูนอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ
,คาทิปไกด
คนขับรถ (3 วัน รวมเปน 60 RM) สําหรับหัวหนาทัวรขึ้นอยูกับความประทับใจในการบริการ
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง
หนังสือเดินทาง(พาสปอรต)เหลืออายุการใชงานไมต่ํากวา 6 เดือน นับจากวันหมดอายุ นับจากวันเดินทางไปกลับ **กรุณาตรวจสอบกอนสงใหบริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไมรับผิดชอบกรณีพาสปอรตหมดอายุและดาน
ตรวจปฏิเสธการออกและเขาเมืองทาน*** กรุณาสงพรอมพรอมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือสงพรอมยอดคงเหลือ*
เงื่อนไขในการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 15 วันลวงหนา
(การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจอง
หรือยกเลิกการเดินทาง)
การยกเลิกการจอง เนื่องจากเปนราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินเปนราคาแบบซื้อขาด เมื่อทานตกลงจองทัวรโดยจายเงินมัด
จํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก การเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ขอคืนเงินไมวากรณีใดทั้งสิ้น

หมายเหตุ
กรุณาอานศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอนทําการจอง เพื่อความถูกตองและความเขาใจตรงกันระหวางทานลูกคา
และบริษัทฯ และเมื่อทานชําระเงินคาจอง และหรือ คาทัวรแลว ถือวาทานยอมรับเงื่อนของบริษัทแลว
1) ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา 15ทาน โดยจะแจงใหกับทานไดทราบ
ลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง
2) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมสามารถแกไขได
3) ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การกอจลาจล การปฏิวัติ
อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางผูจัด หรือ คาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การ
เจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือ จากอุบัติเหตุตาง ๆ
4) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บ
เพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
5) หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามที่จองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยว
สละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปน
การชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายทั้งหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหง
แบบชําระเต็มมีเงื่อนไข
6) กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ
7) มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น
8) ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเนื่องจากเปนการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีที่ผูเดินทาง
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการทองเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไม
ถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
9) การประกันภัย ที่บริษัทไดทําไวสําหรับความคุมครองผูเดินทาง เปนการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
ทองเที่ยวเทานั้น ไมไดครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไขไดปวย ทานสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทได
และทางบริษัทถือวาทานไดเขาใจและยอมรับขอตกลงแลวเมื่อทานชําระเงินคาทัวร (ทานสามารถซื้อประกัน
สุขภาพ ในระหวางการเดินทางได จากบริษัท ประกันทั่วไป)
10. เมื่อทานตกลงชําระเงินมัดจําหรือคาทัวรทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมด

