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รหัสทวัร์ R37 

ท่านสมาชิกของเทีย่วสนุกทวัร์ทุกท่าน วนันีเ้ราขอเสนอโปรแกรมทวัร์ มาเลเซีย เกน็ติง้ ปุตราจาย่า 3 วนั 2 คนื โปรแกรมทวัร์นีเ้ราจดัแบบ

เทีย่วคุ้ม เทีย่วครบ เจาะลกึกรุงกวัลาลมัเปอร์ พกัทีก่วัลาลมัเปอร์เลย 2 คนื เราจะพาท่านไปในทีเ่ที่ยวทัว่ไป และเพิ่มทีเ่ทีย่วทีท่วัร์ไม่พาไป 

เช่น เซ็นทรัลมาร์เกต็กวัลาลมัเปอร์ ล่องเรือทะเลสาบปุตราจาย่า  เป็นต้นครับ 

เทีย่วคุ้มกว่า มาก เจาะลกึ จริงๆ เพิม่ทีเ่ที่ยวใหม่ๆ 
Central Market กวัลาลมัเปอร์ – ล่องเรือทะเลสาบปุตราจาย่า – ตกึปิโตนัส – เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ราคาเดยีวท่านละ  4,990 บาท 

ก่อนตดัสนิใจซือ้ทวัร์ทกุครัง้ ทา่นต้องเปรียบเทียบดวูา่ข้างในโปรแกรมทวัร์เขารวมอะไรไว้ให้ทา่นแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิม่  

บวก ลบ กนัแล้วที่ไหนจะถกูวา่ เช่น อาหารมก่ีีมือ้ คา่เข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง คา่ทิปไกด์รวมหรือยงั พกัที่ไหน พกัห้องละก่ีทา่น มี

บริการเสริมระหวา่งการเดินทางหรือปลา่ว เช่น น า้หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ที่ส าคญัทวัร์ที่ทา่นเลอืกต้องมใีบอนญุาตที่ถกูต้อง

ตามประเภทท่ีเขาน าเทีย่ว 
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ก าหนดการเดนิทาง 12-14 สิงหาคม 2559/ 22-24 ต.ค. 59 

วนัแรก หาดใหญ่ – ปตุราจายา่ – ลอ่งเรือทะเลสาบท่ีปตุราจายา่ – กวัลาลมัเปอร์ – Central Market     
(--/เท่ียง/เย็น) 

06.00 น. ทกุทา่นพร้อมกนัท่ีจดุนดัพบ ในหาดใหญ่ ครบแล้วเราเดินทางสู ่ประเทศมาเลเซีย ผ่านดา่นสะเดาฝ่ัง
เมืองไทย และฝ่ังมาเลเซียเรียกวา่ ด่านจังโหลน 

เม่ือ ผา่นดา่นทัง้สองประเทศเสร็จ เรานัง่รถตรงสู ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ระยะทางประมาณ 400 กิโลเมตร 
ระหวา่งทางเราก็จะแวะจุดคาร์ปาร์คกิง้ และเข้าห้องน า้ท่ีจดุตา่งๆ  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
จากนัน้เดินทางตอ่ เมืองปุตราจาย่า 

16.00 น. พาคณะเดนิเท่ียวชม เมืองใหม่ปุตราจาย่า ท่ีมีจดุตา่งๆ นา่สนใจมากครับ เชน่ โซลอาคารรัฐสภา โซน
มสัยิดปตุรา โซนลานท่ีเป็นเสาธงของทกุรัฐในประเทศมาเลเซีย โซนทะเลสาบปตุราจายา่ใกล้กนัก็มีโซน
ร้านอาหารและของทานเลน่ 
จากนัน้ พาคณะ ล่องเรือชมเมืองปุตราจาย่า โดยเรือน าชม ตามเส้นทางทะเลสาบ ของเมืองปตุราจา
ยา่ทัง้เมือง 
จากนัน้เดินทางเข้าสู ่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นัน้ก็คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่ตลาดกลาง หรือ Central Market Malaysia ทา่นสามารถเดินชม และเลือกซือ้ของ
ฝากของท่ีระลึกได้ท่ีน่ี ในราคาถกู และมีกิจกรรมตา่งๆ ในแตล่ะวนัให้ทา่นได้รับชม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า เป็น บะกเุต ๋(2) อาหารท่ีทา่นควรลองเวลามาเท่ียวประเทศมาเลเซีย 
จากนัน้เข้าสูท่ี่พกั  

พัก เข้าพัก ณ PUDU PLAZA HOTEL หรือ เทียบเท่า 
จากนัน้อิสระบริเวณโรงแรมมีร้านโรตี ร้านอาหาร ให้ทา่นนัง่ทานได้ครับ 

วนัท่ีสอง กวัลาลมัเปอร์ – ขึน้เก็นติง้ไฮแลนด์ – ตกึปิโตนสั (ตรงห้าง KLCC)                               (เช้า/--/เย็น) 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ท่ีห้องอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด์ ท่ีเป็นทัง้สวนสนกุ แหลง่บนัเทิง คาสิโน แหลง่ช้อปปิง้ 

(ชว่งนีเ้ก็นติง้ก าลงัปรับปรุงอยู ่สวนสนกุ และร้านค้าบ้างจดุปิดให้บริการ คาดว่าจะเปิดให้บริการเตม็
รูปแบบได้ ชว่งต้น ปี 2017 ส) 

เม่ือ เดนิทางมาถึง สถานีเคเบิล้คาร์ หรือ เก็นติง้สกายเวย์ รอรับตัว๋เพ่ือนัง่กระเช้าลอยฟ้าชม บรรยากาศของ
เมืองหนาวระหว่างเดนิทางไปยงัเก็นติง้ไฮแลนด์ ใช้การเดนิทางโดยการนัง่กระเช้าประมาณ 15 นาที 
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ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร(เคเบิล้คาร์ ไมอ่นญุาตให้น ากระเป๋าใบใหญ่ขึน้ไปในกระเช้า ทา่นต้อง
แยกเป็นกระเป๋าใบเล็ก) 
เม่ือไปถึง สถานีปลายทาง แวะเพื่อรอคณะท่ีจะถยอยลงจากเคเบิล้คาร์ จากนัน้ไกด์ก็จะพาคณะเดนิทาง
ไปยงัล๊อปปีข้องรีสอร์ทเวิร์ลเก็นติง้ หรือ ท่ีเรียกว่า เฟิร์สเวิร์ลโฮเทล ระหว่างทางไกด์ก็จะแนะน าสว่น
ตา่งๆ ของเก็นติง้ วา่มีอะรัยน่าสนใจบ้าง ปลายปี 2016 เก็นติง้จะเปิดโซนใหม ่ช่ือวา่ ทเวนตีเ้ซนจร่ีูฟ๊อกซ์ 
เป็นสวนสนกุท่ีมีแหง่เด่ียวในมาเลเซีย ซึง่จะท าให้เป็นท่ีน่าสนใจของนทัทอ่งเท่ียวให้มาเท่ียวเก็นติง้มาก
ขึน้อยา่งแนน่อนครับ 

15.00 น. เวลาโดยประมาณ  นดัเวลาเจอกนั เม่ือพร้อมแล้วไกด์จะพาคณะเดนิไปขึน้ เคเบิล้คาร์ เพ่ือลงสูด้่านล่าง
ของเก็นติง้ และเดนิทาง เข้าสู ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ครับ 

เม่ือ ถึงกวัลาลมัเปอร์ พาคณะแวะถ่ายรูปท่ี ตกึปิโตนัส ซึง่เป็นตกึคูแ่ฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก และจากนัน้เราพา
คณะไปเดนิช้อปปิง้กนัท่ี ห้างดัง KLCC ห้างท่ีตัง้อยูใ่นตกึปิโตนสั ให้เวลาทา่นได้เลือกซือ้ของ หรือ ชม
บรรยากาศ หากทา่นต้องการท่ีจะซือ้ กระเป๋า หรือ รองเท้า ย่ีห้อ VINCCI ท่ีน่ีถกูท่ีสดุแล้วครับ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร  (4) 
พกั เข้าพกั ณ PUDU PLAZA HOTEL หรือ เทียบเทา่ 
วนัท่ีสาม เมอร์เดก้าแสคว – โรงงานช็อคโกแลต – พระราชวงัอีสต้านา่เนการ่า – ดา่นสะเดา – หาดใหญ่            

(เช้า/เท่ียง/--) 
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 
08.00 น. พาคณะมาแวะ ถ่ายรูป ท่ียา่น เสาธง ท่ีสงูท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย และยงัเป็นท่ีเฉลิมฉลองครัง้ยิ่งใหญ่ 

ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย นัน้คือ เป็นท่ีท่ี ประเทศมาเลเซียน าธงชาตขิองมาเลเซีย มาแทนท่ีธงชาตขิอง
องักฤษ หลงัจากท่ี มาเลเซียได้รับเอกราชจากองักฤษ นัน้คือ ลานเมอร์เดก้าแสคว ท่ีมีจดุเดน่ตรงหมู่
อาคารเก่าแก ท่ีมีศลิปะแบบมาเลเซียผสมผสานกบัศลิปะแบบมวัร์ได้อยา่งสวยงามเลยครับ 

 จากนัน้ทวัร์เราจะพาคณะไป ชิม และช้อปปิง้กนัท่ี ร้านช็อกโกแลต สง่ออก ท่ีประเทศมาเลเซีย 
 จากนัน้เราเดนิทางไปยา่น บาตเูคป และแวะถ่ายรูปท่ี พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวงั

หลวงของประเทศมาเลเซีย ส าหรับเป็นท่ีประทบัของพระราชาธิบดีองค์ปัจจบุนั 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (6) 
 จากนัน้เดินทาง กลบัสู ่หาดใหญ่ ระหวา่งทางแวะตามจดุคาร์ปาร์คกิง้ 
เม่ือ น าทา่นถึงยงัดา่น จงัโหลน หากมีเวลา และะดวิตีฟ้รียงัไมปิ่ด ให้คณะแวะซือ้สินค้าปลอดภาษี ( ดวิตี ้

ฟรี ) อาทิ เชน่ น า้หอม เหล้า นาฬิกา ช็อกโกแลต เพ่ือเป็นของฝาก ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นผา่นดา่น
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ไทยเพ่ือเดนิทางเข้าสูห่าดใหญ่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ถึงหาดใหญ่โดยสวสัดภิาพ    
19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

+++++++++++++++++++++ ส้ินสดุรายการน าเท่ียว ++++++++++++++++++++ 
โปรแกรมนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั  

 

 

อตัราค่าบริการ  กรณคีณะถึง  20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถึงขอเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตู้ D4D 

จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง ราคาเร่ิมต้นที่ อ.หาดใหญ่ 

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,990.- 

เดก็ต า่กว่า 11 ขวบท่านละ (ไม่เสริมเตรียง) 3,990.- 

ก าหนดการเดินทาง ปี 59 : 

                                            เดอืน ส.ค. 59 เดนิทางวันที่ 12-14 

                                            เดอืน ก.ย. 59 เดนิทางวันที่ 16-18 

                                            เดอืน ต.ค.59  เดนิทางวนัที่ 14-16/21-23/22-24 

                                            เดอืน พ.ย. 59 เดนิทางวันที่ 12-14 

                                            เดอืน ธ.ค. 59 เดนิทางวนัที่ 3-5/10-12 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ วนัที่ 30 ธ.ค.59-1ม.ค.60 และวนัที่ 31 ธ.ค.59-2 ม.ค.60 เพิม่ราคาท่านละ 500 บาท 

หมายเหตุ: องค์กรที่ต้องการให้เราจดักรุ๊ปส่วนตวัให้ คณะตั้งแต่ 36 ท่าน  -  40 ท่าน ต่อ 1 รถบัสมาเลเซีย 

กรุณาตดิต่อ ขอโปรแกรมทัวร์และใบเสนอราคาพเิศษเฉพาะกรุ๊ปของท่านได้ที่  

โทร. 075 502 938 / 081 415 5955 

ควรวางแผนท่องเท่ียวประจ าปียาวๆ เพ่ือความพร้อม และไม่ติดขดัในวนัเดินทาง เพ่ือความประทบัใจท่ีเพ่ิมขั้น 

ท่านท่ีจองตัว๋กลบักรุงเทพฯ ในวนัท่ี 3 ของการเดินทาง ควรจองตัว๋ขากลบัไฟล ์21.30 น. เป็นตน้ไป 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่ายานพาหนะ รถตู ้commuter หรือรถบสัมาเลเซียปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
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 ค่าอาหารเชา้ 6  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  ค่าล่องเรือทะเลสาปท่ีปุตราจายา่ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 

 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมคัคุเทศก์
เดินทางไปดว้ย  แต่จะม ีDiver Guide  ที่น าเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอดการเดนิทาง) 

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม

ท่ีเรียกสัง่เอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าบิลท่ีตอ้งการน าไปเบิกลดหยอ่นค่าใชจ่้ายตามนโยบายของรัฐบาล 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


