 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
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ทัวร์มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร์ ปตุ ตราจายา่ เก็นติ้ง 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป
ตื่นตากั บตื่นเต้นกั บ
นั ง่ กระเช้าลอยฟ้ าลอยฟ้ าสู่ยอดเขาเก็นติ้ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ย มชม
TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตุรัสเมอเดก้า
สถานรี ถไฟที่เก่าแก่
พั กผ่อนช้อปสบาย
ช้อปป้ งิ ที่ KLCC ใต้ตึกแฝด
ร้านขายสินค่า โอทอบ

ร้านช้อคโกเลต


ราคา
ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง

ราคา/คน

เดินทาง 6 คน
เดินทาง 8 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

8,950.7,900.7,450.2,500.-

หมายเหตุ.
ใช้รถต้ คนข
ู ั บรถจะทำหน้าที่เป็นไกด์ด้วย


รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจายา่
การเดินทาง

ช่วงเช้า
00:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนมือง /สวุ รรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน...
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามกังลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน... เที่ยวบิน...
00:00 เดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์
ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และพิธกี ารของศลุ กากร
ไกด์รอต้อนรับทา่ นที่สนามบิน หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสตู่ ั วเมืองกัวลาลัมปอร์
ช่วงบ่าย
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบรเิ วณรอง กรงุ กัวลาลัมเปอร์ เช่น
พระราชวังจัตุรัสเมอเดก้า ตึกรัฐสภา มัสยิดหนิ ออ่ น สถานรี ถไฟที่เกา่ แก่ KL TOWER

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจายา่
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงบ่าย
ชมทัศนยี ภาพสองข้างทาง หลังจากนั้ นมุ่งสู่ พระราชวัง
จัตุรัสเมอเดก้าศูนย์กลางของกรงุ กัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ประมาณ 100
เมตร
ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด
ชมพระราชวังแหง่ ชาติพร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์ ชมทัศนยี ภาพของเมืองหลวง
ตึกรัฐสภา มัสยิดหนิ อ่อน
อาหาร

ที่พัก

สถานรี ถไฟที่เกา่ แก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก ชมรถไฟลอยฟ้ ารอบเมือง
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
พักโรงแรมระดับ 4*

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์ – ช๊อปป้ งิ – เก็นติ้ง

การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานท่ที อ่ งเที่ยว พร้อมสนกุ สนานกับการจับจา่ ยที่ สินค้าพื้ นเมือง Otop
โรงงานช็อคโกแลต

ช่วงบ่าย
เดินทางสู่เก้นติ้ ง สนกุ สนานกับการนั ง่ กระเช้าไฟฟ้ า
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
ิ ินค้าพื้นเมือง และ เที่ยวชมโรงงานช็อคโกแลต
กอ่ นดินทางสเู่ ก้นติ้ง แวะเข้าไปช้อปป้ งส
ชว่ งบา่ ย
มุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนกุ สนานกับการนั ง่ กระเช้าลอยฟ้ า (SKY WAY)
เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานถี ึงโรงแรมระยะทาง
3.4 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย ทา่ นจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบรสิ ุทธ์ อิ ั นหนาวเย็น (นำเสื้ อหนาวติดตัวไปด้วย)
จากนั้ นนำทา่ นเข้าสทู่ ี่พัก Hotel 4*

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์ – ช๊อปป้ ิง – เก็นติ้ง

อาหาร

มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
โรงแรม ระดับ 4*

วันที่ 3

เก็นติ้ง – กรงุ เทพ

การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางลงจากเก้นติ้ง สกู่ รงุ กัวลาลัมเปอร์ และ เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวรอบ ๆ เชน่ ร้านขายสินคา่ โอทอบ
และเมืองใหม่ PUTRA JAYA
ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ จนได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อทำการเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ด้วยสายการบิน... เที่ยวบินที่ ...

00:00 เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง / สุวรรณภูมิโดยสวัสด์ ิภาพ
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
อำลา ยอดเขาเก็นติ้ง นำท่านช้อปป้ ิง ร้านช้อคโกเลต ร้านขายสินค่า โอทอบ และเมืองใหม่ (PUTRA JAYA)
ซึ่งขึ้นชื่อวา่ เป็นเมืองของรัฐบาล

นำทา่ นชมสำนักนายกรัฐมนตรี
ชมมัสยิดสีชมพซู ึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญม่ ากภายในของมัสยิดตกแตง่ อยา่ งงดงามตระการตาผา่ นชมกระทรวงตา่ ง
ๆ ผ่านบ้านพักของ ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้ งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม

อาหาร

ช่วงบ่าย
ช้อปป้ งิ ที่ KLCC (ใต้ตึกแฝด) จนได้เวลาอันสมควรนำทา่ นเดินทางสสู่ นามบินกัวลาลัมเปอร์
มื้อเช้า
โรงแรมที่พัก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ ห้องพัก พักห้องละ 2 ทา่ น 2 คืน
ค่ารถต้ ปู รับอากาศ พร้อมคนขับเป็นไกด์ในตัว
คา่ อาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ รวม 7 มื้อ
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไม่รวม
อาหารและเครือ่ งดื่มที่สั่งเอง
ค่าบัตรสวนสนกุ All Park ท่านละ 600 บาท และโชว์ต่างๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
คา่ หนังสือเดินทาง (ต้องพาสปอร์ตเทา่ นั้ นและต้องกอ่ นหมดอายุ 6 เดือนนับจากวันเดินทาง)
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จ่าย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เู ดินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพ่มิ เติมที่

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

