
 

 

รหัสทัวร SUP1902500 

ทัวรมาเลเซีย ชมบอล ทีมชาติไทย VS. ทีมชาติมาเลเซีย 

3 วัน 2 คืน (MH) 
เชียรไทยไปบอลโลก QATAR 2022 
ณ. สนาม Bukit Jalil National Stadium KL Malaysia 

รวมคาบัตรเขาชม FOOTBALL แลว (Away ticket) 
เที่ยวปุตราจายา   กัวลาลัมเปอร   เกน็ต้ิงไฮแลนด 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร – ปุตราจายา –  
                – เก็นติ้งไฮแลนด    (-/L/-) 
 
03.30 น.         คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประต ู6 เคานเตอร M1-M4 

สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนา
ทัวรตามความพึงพอใจ เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 

 
06:00 น. เหินฟ�าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 

AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797  ** มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ *** 
09.10 น. ถึงสนามบนินานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

เรียบรอย 
 
 จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตรา

จายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยายอาหรับราตรีของ
สถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวงแหงใหมของ
ประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรงจําที่จัตุรัสปุตรา 
โดยมีฉากหลังเปนมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู (putra 
mosque) มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจากหินออนสี
กุหลาบ ต้ังอยูริมทะเลสาบปุตรา ทําเนียบรัฐบาลสี
ชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญและสถานที่ทํางานของ
นายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนได
ถึง 15,000 คน ใชเปนสถานที่ที่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความ



 

 

งามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งมีรูปรางประหน่ึง
ลูกศร พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
    จากน้ันเดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด Genting Highland  

ถึงสถานีกระเชาลอยฟ�า SKY WAY  
(โปรดเตรียมเงินคาฝากกระเป�า 5 RM / ใบ 

หามนํากระเป�าใบใหญขึ้นกระเชา เพราะฉะนั้นทานสมาชิกทัวรตองเตรียมกระเป�าใบเล็ก
ขนาดไมเกิน 22x14x9 นิ้วไปดวยเพื่อเตรียมนําของสวนตังที่จะนําไปใชบนเก็นติ้ง 1 คืน) 
 

นําทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า ขึ้นสูยอดเขาเก็นติ้ง ระยะทาง 3.4 
กม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชียจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและ
อากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนําเสื้อหนาวติดตัวไปดวย) 
เก็นติ้งไฮแลนด สถานตากอากาศ และ สถานคาสิโนระดับชาติ 
บนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณเขตติดตอของรัฐปา
หัง และรัฐเซลังงอร อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 6,000 ฟต หรือ 

1,800 เมตร หางจากนครกัวลาลัมเปอร 58 กิโลเมตร การกอสรางดําเนิน
ดวยความยากลําบาก โดยราชาคาสิโน ลิมโกะหตง ไดเร่ิมลงมือตัดถนนขึ้นสู
ยอดเขาในป 2508 ใชเวลาถึง 4 ป แลวจึงดําเนินการสรางรีสอรท โดยใน
ป 2514 ไดเปดโรงแรมแหงแรก คือ Highlands Hotel ซึ่งปจจุบันได
เปลี่ยนชื่อเปน Theme Park Hotel  
 
*** อิสระรับประทานอาหารเย็นที่เก็นติ้งตามอัธยาศัย *** 

 
จากน้ันนําทานเขาสูที่พัก 

โรงแรม “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเทา  3 * 
***โรงแรม ที่ FIRST WORLD ไมมีหองพักแบบ 3ทาน ไมมีเตียงเสริม 
พักเดี่ยวเพ่ิม 1,500 บาทเฉพาะที่ Genting @ FIRST WORLD *** 

 



 

 

หากหองพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม  
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเปน GENTING DAY TOUR และมานอนที่ KUALA 

LUMPUR แทน 
 

ใหทานไดถายรูปภาพเก็บไวเปนที่ระลึกกับสถานที่ตาง ๆ และยังมีบอน
คาสิโนระดับชาติ ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลอยางถูกตองตามกฎหมาย เชิญ
ทานสนุกสนานกับการเส่ียงโชคตางๆ เชน สลอตแมชชีน  
รูเล็ต ไฮโล บัคคารา ลูกเตา ตูมา เปนตน(สําหรับทานที่ตองการเขาคาสิโน 
ทานสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีใสชุดสุภาพ เด็กอายุตํ่ากวา 21 ป หามเขา
ในคาสิโน)  

***สวนสนุกกลางแจงขณะนี้กําลังทําการปรับปรุงเพ่ือเปดเปน 20TH CENTURY FOX 
WORLD *** 

 
วันที่สอง   เก็นติ้งไฮแลนด - วัดชินสวี - วัดถ้ําบาตู  - ชอปปم�งที่หาง KLCC SURIA  - 

เขาสนามBukit Jalil ชมฟุตบอล (B/L/D) 
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  
 

อิสระในยามเชาใหทานไดสัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป 16-24 องศาเซลเซียส จนไดเวลาอําลาสาย
หมอก น่ังกระเชาไฟฟ�ากลับสูสถานีกระเชาไฟฟ�าโกตงจายา และนํา
ทานเดินทางไปสู วัดชิน สวี สักการะรูปปم�นของพระอาจารยชิน สวี 
ซึ่งเปนเทพเจาทื่ชาวบานในมณฑลฟูเจี้ยนใหความเคารพนับถือ 

นอกจากน้ันนักทองเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติก็นิยมมาทําบุญ
สักการะพระที่วัดแหงน้ีอยูเสมอ ทั้งน้ีวัดชิน สวีตั้งอยูในป�าหินท่ีมีระดับความ
สูงเหนือน้ําทะเลถึง 4,600 ฟุต ภายในวัดประกอบไปดวยเจดียแบบจีน 
พระพุทธรูปหินขนาดใหญ รูปแกะสลักเจาแมกวนอิม หอชมวิว สถานปฏิบัติ
ธรรม และ รานอาหารเจ รวมไปถึงรูปปم�นตางๆ ที่เรียงรายตามทางเดิน
เลียบภูเขา หลังจากน้ันโดยสารรถสู นครกัวลาลัมเปอร ระหวางทางใหทาน



 

 

ไดพักเปลี่ยนอิริยาบถที่บริเวณรานคาสินคาพื้นเมือง เพื่อเลือกซื้อหาของ
ฝากพื้นเมือง อาทิ ผงปรุงบะกุดเต เคล็ดลับคูครัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึ้นชื่อ
ของเมืองอิโปห ที่มีรสหอมกลมกลอมราวกับกาแฟสด นําทานแวะถายรูป
และนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วัดถํ้าบาตู เปนศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของ
ศาสนาฮินดู ดานหนาปากทางขึ้นบันไดไปยังถํ้า ขางบนมีรูปปم�นของพระขันธ
กุมารสูงถึง 42.7 เมตร  

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 
บาย อิสระใหทานไดช็อปปم�งที่หาง KLCC SURIA หางใหญ ใตตึกแฝด พบกับ

สินคาแบรนดเนมลดราคามากมาย 
เย็น นําทานรับประทานอาหารม้ือแบบกลอง 
 

นําทานเดินทางไปที่ Bukit Jalil National Stadium KL Malaysia 
(รวมคาตั๋วชมฟุตบอล ระหวางทีมชาติมาเลเซีย VS ทีมชาติไทยแลว) 

 
นําทานเขาสูที่พัก Ancasa / Sentral Pudu หรือเทียบเทา  
 

วันที่สาม กัวลาลัมเปอร – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   (B/L/-)      
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 
 จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่ง

เปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน  
 นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกป

โตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย  

 นําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบัน
เปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่ง



 

 

เปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เครืองจักรภพ 

 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 *   นําคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญที่สุดใน

มาเลเซีย 
 อิสระใหทานไดช็อปปم�งที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคา

มากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด  
 
......... น.  ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
22.30  น. นําทานลัดฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบิน

ที่ MH796 ** มีอาหารและเคร่ืองดืม่บริการ ***          
23.35  น.  เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิ พรอมความประทับใจ 
 
 

*************** 
 “มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารเสนอราคา 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

โรงแรม พีเรียด ไฟทบิน จํานวน ราคา พักเด่ียว 
FIRST WORLD / 
AWANA HOTEL 

GENTING /  
Ancasa / 

Sentral Pudu 
Or Same Class 

13-15 
NOV 
2019 

MH797 
// 

MH796 

35+1 
Paxs 11,499 2,900 

 
***ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก*** 

ทารกอายุตํ่ากวา 2 ป                                         ราคา 3,500 บาท 
เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท 

พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาทีจ่องทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

*** ซีรีย MH นี้เปนราคาโปรโมช่ัน หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวในทุกกรณี 
*** 

 
 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถตูปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 



 

 

อัตรานี้ไมรวม   
 คาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ 1500 บาท (ไมรวมคาทิปหัวหนา

ทัวรตามความพงึพอใจ เก็บที่สนามบินดอนเมือง ณ วันเดินทาง 
 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรดี โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน  

โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 



 

 

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรนี้เปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


