
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 11:11

ทัวร์มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร์ เก็นต้ิง 3 วัน 2 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 6 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับตื่นเต้นกับ

นัง่กระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน

เย่ียมชม



TWIN TOWER 
ชมพระราชวังแหง่ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตุรัสเมอเดก้า

ช้อปสบายๆ

ช้อปป้ิงท่ี KLCC ใต้ตึกแฝด 
ร้านขายสินค่า โอท็อป
ร้านช้อคโกเลต

 ราคา

                       จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

                        เดินทาง    6 - 7    คน 11,500

                        เดินทาง    8 - 9    คน 10,500

                        เดินทาง     10      คน 9,500

                        พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000

เดินทางไม่เกิน 10 ท่าน คนขับเป็นไกด์นำทัวร์ในตัว
พูดไทย

 

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur
,+Malaysia/Malacca,+Malaysia/@2.6647621,101.6529613,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13
!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1
m5!1m1!1s0x31d1ee278e8c65dd:0x32a7281769e016a!2m2!1d102.2500868!2d2.189594!3
e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

05:00   คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:05   ออกเดินทางสู่กัวลาลัมเปอร์  เท่ียวบินท่ี FD 311
10:15  
ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลก
ากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก
จุดรับนักท่องเท่ียว 
จากน้ันนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา
ชมสถานท่ีสาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา เมืองท่าสาคัญในอดีต เช่น 
Malacca  Straits  Mosque ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA อื่นๆ
ก่อนเดินทางกลับยังกัวลาลัมเปอร์
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์

https://www.google.co.th/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Malacca,+Malaysia/@2.6647621,101.6529613,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0x31d1ee278e8c65dd:0x32a7281769e016a!2m2!1d102.2500868!2d2.189594!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

สถานท่ีสาคัญทางประวัติศาสตร์ของ เมืองมะละกา เมืองท่าสาคัญในอดีต
Malacca  Straits 
Mosque  สร้างด้วยหนิอ่อน ต้ังอยู่กลางทะเล เป็นมัสยิดท่ีสวยงามมาก และเป็นจุด
ชมพระอาทิตย์ตกดินท่ีสวยท่ีสุดอีกนึงของเมืองมะละกา
ย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA
ดัตช์สแควร์ หรอื จัตุรัสแดง Red
Square เนือ่งจากท่ีนีเ่คยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ สมัยท่ีเข้ามาปกครองมลายู
ลานน้ำพุ แบบอังกฤษท่ีสร้างถวาย แด่พระราชินวิีคตอเรยีในปีค.ศ.1904
หอนาฬิกาโบสถ์คริสต์  Christ Church ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์
โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul ด้านหน้าโบสถ์มีรปูป้ันของนักบุญ Francis Xavier 
ถนนคนเดิน Jonker Street ซึ่งเป็นถนนคนเดินท่ีมีต้ังแต่อาหาร
ของฝากของท่ีระลึกมากมาย ท่ามกลางอาคารสีสันสดใสสไตล์ชิโนโปรตุกิส
ถ่ายภาพคู่กับ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส  Petronas Twin Tower ท่ีมีความสูง 452 เมตร
ไว้เป็นท่ีระลึก
ช้อปป้ิงท่ี KLCC 
ใต้ตึกแฝดจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์

อาหาร กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์

วันท่ี 2
กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ ง  



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur
,+Malaysia/Beryl's+Chocolate+Kingdom,+Jalan+Utara,+Imbi,+Kuala+Lumpur,+Federal+T
erritory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%
99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%
B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0
%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B
8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/@3.2736387,101.5997339,11z
/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!
1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0x31cc362e26841de5:0xe4545c11a76ce1ba!2m2!1
d101.7178867!2d3.1446534!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1
d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่่ีท่องเท่ียว พร้อมสนกุสนานกับการจับจ่ายท่ี สินค้าพื้ นเมือง
Otop โรงงานช็อคโกแลต
เดินทางสู่เก้นติ้ ง สนกุสนานกับการนัง่กระเช้าไฟฟ้า คาสิโน สินค้าแบรนด์เนม

วันท่ี 2
กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ ง  

https://www.google.co.th/maps/dir/Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/Beryl's+Chocolate+Kingdom,+Jalan+Utara,+Imbi,+Kuala+Lumpur,+Federal+Territory+of+Kuala+Lumpur,+Malaysia/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/@3.2736387,101.5997339,11z/data=!3m1!4b1!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!1m5!1m1!1s0x31cc362e26841de5:0xe4545c11a76ce1ba!2m2!1d101.7178867!2d3.1446534!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

โรงงานช็อคโกแลต Beryl 's Chocolate Kingdom หากมากังลาลัมเปอร์
ก็ต้องแวะร้านช็อคโกแลต เพราะเป็นร้านท่ีผลิตเองและนำมาแปรรปูเป็นช็อคโกแล
ตหลายรปูแบบ
ตลาดกลาง  เพื่อหาช้อบงานศิลปะ งานฝีมือ ชุดเกอร์บายา ผ้ายก ผ้าบาติก
และของท่ีระลึกแท้ๆ จากมาเลเซีย ท่ีบาติก เอ็มโพเรยีม (Batik Emporium)
มีสินค้าจากดีไซน์เนอร์ท่ีมีชื่อเสียงวางจำหนา่ย และสินค้าจากผ้าบาติก เช่น เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋า รวมท้ัง ของแต่งบ้าน
น่ังกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก
ปลอดภัยและมีความเรว็ท่ีสุดในโลก สามารถว่ิงได้ 6 เมตร ต่อวินาที
จากสถานถึีงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในเอเชีย
บ่อนคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจกรรมต่าง ๆ บน เก็นติ้ งไฮแลนด์ อาทิ เช่น สวนสนกุ
เดินเล่นเท่ียวชมนครแหง่ความบันเทิงต่าง ๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหมิะท่ี Snow
World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนทิรรศการกว่า 500 ชนดิ 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนเนม ดังจากท่ัวโลกท่ีลดราคาตลอดปี สนกุสนานกับกับ การเสี่ยงโชคต่าง
ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รเูล็ต ไฮโล เป็นต้น

อาหาร เช้า          โรงแรมท่ีพัก
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

ท่ีพัก First World Genting Hotel หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 2
กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ ง  

วันท่ี 3
เก็นติ้ ง - ถ้ำบาตู -  กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9
9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+%E0%B8%9B%E0%B8%B0%
E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%87+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8
%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/Batu+Caves,+Batu+Caves,+%E
0%B8%AA%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%
A3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0
%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A
5%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B
8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C+%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA
%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8
%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0
%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A
3%E0%B9%8C+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%
B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2/@3.2825425,101.6387126,11.75z/data=!4m20!4m19!1
m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1
m5!1m1!1s0x31cc470c8949a805:0xf2bfebb2b36f9ef9!2m2!1d101.6840385!2d3.2378844!1
m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!3e0
?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางลงจากเก้นติ้ ง สู่กรงุกัวลาลัมเปอร์ และ เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวเช่น
ถ้ำบาตู  เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya , Putra Mosque 
ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่อจนได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
19:35   เหนิฟ้าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เท่ียวบินท่ี
AK 896
20:50   ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 3
เก็นติ้ ง - ถ้ำบาตู -  กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/Batu+Caves,+Batu+Caves,+%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2598%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2590%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C+%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%258B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2/@3.2825425,101.6387126,11.75z/data=!4m20!4m19!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x31cc470c8949a805:0xf2bfebb2b36f9ef9!2m2!1d101.6840385!2d3.2378844!1m5!1m1!1s0x31cc49c701efeae7:0xf4d98e5b2f1c287d!2m2!1d101.686855!2d3.139003!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

เดินทางกลับสู่กัวลาลัมเปอร์
ถ้ำบาตู แวะนมัสการพระขันธกุมารซึ่งเป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์ของศาสนาฮนิดู 
พระราชวังแห่งชาติ  Istana Negara
จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka
สถานท่ีประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองข้ึนของอังกฤษ
ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad
Building
เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหนว่ยงาน ราชการ
มัสยิดปุตรา Putra Mosque  สร้างด้วยหนิแกรนติสีกุหลาบ
ตกแต่งอย่างสวยงามต้ังอยู่ติดทะเลสาบปุตรา
หากมีเวลา แวะ ช้อปป้ิง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ท Mitsui Outlet ก่อนเข้าสนามบิน

อาหาร เช้า          โรงแรมท่ีพัก
กลางวัน    ภัตตาคาร

วันท่ี 3
เก็นติ้ ง - ถ้ำบาตู -  กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

ราคาน้ีรวม

ค่าโรงแรม จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง
ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ



ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 

 



 

 

 

 



 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/malaysia/952
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