 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 พ.ค. 2020 11:11

ทัวร์มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร์ เก็นต้ ิง 3 วัน 2 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับตื่นเต้นกับ

นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าลอยฟ้ าสยู่ อดเขาเก็นติ้ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ยมชม

TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตรุ ั สเมอเดก้า
ช้อปสบายๆ

ช้อปป้ ิงที่ KLCC ใต้ตึกแฝด
ร้านขายสินคา่ โอท็อป
ร้านช้อคโกเลต


ราคา
จำนวนผ้ ูเดินทาง

เดินทาง 6 - 7 คน
เดินทาง 8 - 9 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม
เดินทางไมเ่ กิน 10 ทา่ น คนขับเป็นไกด์นำทัวร์ในตัว
พูดไทย


รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์

ราคา / คน
11,500
10,500
9,500
3,000

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

05:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
07:05 ออกเดินทางสกู่ ั วลาลัมเปอร์ เที่ยวบินที่ FD 311
10:15
ถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ ก
ากร และรับสัมภาระ ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตทู างออก
จดุ รับนักทอ่ งเที่ยว
จากนั้ นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมะละกา
ชมสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองมะละกา เมืองท่าสาคัญในอดีต เช่น
Malacca Straits Mosque ชมย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA อื่นๆ
กอ่ นเดินทางกลับยังกัวลาลัมเปอร์
สมควรแกเ่ วลาเดินทางกลับสเู่ มืองกัวลาลัมเปอร์

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - มะละกา - กัวลาลัมเปอร์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ของ เมืองมะละกา เมืองทา่ สาคัญในอดีต
Malacca Straits
Mosque สร้างด้วยหนิ อ่อน ตั้ งอยู่กลางทะเล เป็นมัสยิดที่สวยงามมาก และเป็นจุด
ชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดอีกนึงของเมืองมะละกา
ย่านบ้านเก่าแก่สมัย BABA NYONYA
ดัตช์สแควร์ หรอื จัตรุ ั สแดง Red
Square เนือ่ งจากที่นเี่ คยเป็นศูนย์กลางชุมชนดัตช์ สมัยที่เข้ามาปกครองมลายู
ลานน้ำพุ แบบอังกฤษที่สร้างถวาย แดพ
่ ระราชินวี ิคตอเรยี ในปีค.ศ.1904
หอนาฬิกาโบสถ์คริสต์ Christ Church ศิลปกรรมดัตช์ประยุกต์
โบสถ์เซ็นต์ปอล St.Paul ด้านหน้าโบสถ์มีรปู ปั้นของนักบญ
ุ Francis Xavier
ถนนคนเดิน Jonker Street ซึ ่งเป็นถนนคนเดินที่มีตั้งแตอ่ าหาร
ของฝากของที่ระลึกมากมาย ทา่ มกลางอาคารสีสันสดใสสไตล์ชิโนโปรตกุ ิส
ถา่ ยภาพคกู่ ั บ ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสงู 452 เมตร
ไว้เป็นที่ระลึก
ช้อปปิ้งที่ KLCC
ใต้ตึกแฝดจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกัวลาลัมเปอร์
กลางวั น
เย็น

ท่ีพัก

วันที่ 2

ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

Verdant Hill Hotel Kuala Lumpur หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ง

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ง
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ที อ่ งเที่ยว พร้อมสนกุ สนานกับการจับจา่ ยที่ สินค้าพื้นเมือง
Otop โรงงานช็อคโกแลต
เดินทางสเู่ ก้นติ้ง สนกุ สนานกับการนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า คาสิโน สินค้าแบรนด์เนม

วันที่ 2

กัวลาลัมเปอร์ - โรงงานช็อคโกแลต - ตลาดกลาง - เก็นติ้ง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

Beryl 's Chocolate Kingdom หากมากังลาลัมเปอร์
ก็ต้องแวะร้านช็อคโกแลต เพราะเป็นร้านที่ผลิตเองและนำมาแปรรปู เป็นช็อคโกแล
ตหลายรปู แบบ
ตลาดกลาง เพื่อหาช้อบงานศิลปะ งานฝีมือ ชุดเกอร์บายา ผ้ายก ผ้าบาติก
และของที่ระลึกแท้ๆ จากมาเลเซีย ที่บาติก เอ็มโพเรยี ม (Batik Emporium)
มีสินค้าจากดีไซน์เนอร์ที่มีชื่อเสียงวางจำหนา่ ย และสินค้าจากผ้าบาติก เชน่ เสื้ อผ้า
รองเท้า กระเป๋า รวมทั้ ง ของแต่งบ้าน
นั่งกระเช้าลอยฟ้ า Sky way ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก
ปลอดภัยและมีความเรว็ ที่สดุ ในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ตอ่ วินาที
จากสถานถี ึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สดุ ในเอเชีย
บอ่ นคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจ กรรมตา่ ง ๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เชน
่ สวนสนกุ
เดินเลน่ เที่ยวชมนครแหง่ ความบันเทิงตา่ ง ๆ เชน่ สัมผัสความเย็นของหมิ ะที่ Snow
World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนทิ รรศการกวา่ 500 ชนดิ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนม ดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนกุ สนานกับกับ การเสี่ยงโชคตา่ ง
ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รเู ล็ต ไฮโล เป็นต้น
โรงงานช็อคโกแลต

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 3

โรงแรมที่พัก
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

First World Genting Hotel หรือเทียบเทา่

เก็นติ้ง - ถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปตุ ราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 3

เก็นติ้ง - ถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางลงจากเก้นติ้ง สู่กรงุ กัวลาลัมเปอร์ และ เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชน่
ถ้ำบาตู เมืองใหมป่ ุตราจายา Putra Jaya , Putra Mosque
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตอ่ จนได้เวลาเดินทางสสู่ นามบิน เพื่อทำการเช็คอิน
และโหลดสัมภาระ
19:35 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่
AK 896
20:50 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 3

เก็นติ้ง - ถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

อาหาร

สถานที่ท่องเที่ยว

เดินทางกลับสกู่ ั วลาลัมเปอร์
ถ้ำบาตู แวะนมัสการพระขันธกมุ ารซึ ่งเป็นศาสนสถานที่ศักด์ สิ ิทธ์ ขิ องศาสนาฮนิ ดู
พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara
จัตุรั สเมอร์ เดก้า Dataran Merdeka
สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
ชมความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad
Building
เมืองใหม่ปุตราจายา Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหนว่ ยงาน ราชการ
มัสยิดปุตรา Putra Mosque สร้างด้วยหนิ แกรนติ สีกุหลาบ
ตกแต่งอย่างสวยงามตั้ งอยู่ติดทะเลสาบปุตรา
หากมีเวลา แวะ ช้อปป้ ิง ณ มิตซุย เอ้าท์เล็ท Mitsui Outlet กอ่ นเข้าสนามบิน
เช้า
กลางวั น

โรงแรมที่พัก
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

คา่ โรงแรม จำนวน 2 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง
คา่ ไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
ค่ารถปรับอากาศตลอดรายการ
คา่ ประกันชีวิต กรณอี บุ ั ติเหตใุ นระหวา่ งการเดินทาง วงเงินทา่ นละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอี ุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

