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ลิม้ รสบักกุ๊ดเต๋ ร้ อนๆๆ แบบต้ นตาหรับ....สัมผัสอากาศหนาวเย็นตลอดปี พักเก็นติง้ 1 คืน
เที่ยวชมเมืองมรดกโลก....มะละกา ...ชมสถาปัตยกรรมแบบดัชช์
********************************************************************************************

กาหนดการเดินทาง
13-16 / 20-23 / 27-30 มี.ค.
03-06/17-20/24-27เม.ย.
01-04 พ.ค.
08-11/15-18/22-25 พ.ค.
29พ.ค.-01มิ.ย. /19-22/26-29 มิ.ย.

ราคาท่ านละ
ราคาท่ านละ
ราคาท่ านละ
ราคาท่ านละ
ราคาท่ านละ

15,900
15,900
16,900
15,900
15,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วันแรก

กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์

13.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่า อากาศยานสุ วรรณภู มิ เคาน์เตอร์ สายการบินรอยัล จอร์ แดนเนียล (RJ) เจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯ คอยบริ การต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระตลอดการเดินทาง
เหิ นฟ้ าสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบิน รอยัล จอร์ แดนเนียล เทีย่ วบินที่ RJ 180
เดินทางถึงท่ าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เมืองเซบัง หัวหน้าทัวร์ นาํ ท่านผ่านการตรวจเชคเอกสารเข้าเมือง
จากนั้นมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรอรับท่านเพื่อเดินทางโดยรถโค้ชสู่ ใจ กลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ หรื อ KLCC
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม CITITEL EXPRESS HOTEL (3 ดาว) หรือระดับเทียบเท่า

15.25 น.
18.35 น.
ค่า

วันทีส่ อง

KLCC – ซิตีท้ วั ร์ – ปุตราจาย่ า - มะละกา – ล่องเรือแม่ นา้ มะละกา

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอารของโรงแรม

(AL) Enjoy Malaysia กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-เก้นติ้ง 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-มิ.ย. 15,900-16,900.-
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กลางวัน

ค่า

หลังอาหารเช้า นําท่านชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ งเป็ นเมืองที่ต้ งั ขึ้นที่บริ เวณที่แม่น้ าํ 2 สาย
ตัดกัน ซึ่ งเป็ นแหล่งแร่ ดีบุกชั้นดี ของโลก จากนั้นนําท่านแวะชมมัสยิดอาเหม็ดเก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซี ย
แวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์ทหารอาสา TUGU NEGARA เพื่อรําลึกถึงเหตุการณ์ การสู ้รบได้แก่สงครามโลกครั้งที่
1 และ 2 บริ เวณโดยรอบเป็ นสวนสาธารณะที่สวยงาม จากนั้นนําท่านชม พระราชวังอิสตันน่ า ไนการ่ า ที่ประทับ
ของสมเด็จพระรามาธิ ปดีของมาเลเซี ย ผ่านชมอาคารสุ ลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบนั เป็ นสถานที่สําคัญของทาง
ราชการ ซึ่ งตั้งอยู่ตรงข้ามกับ เมอร์ เดก้ า สแควร์ ซึ่ งเป็ นจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซี ยได้ฉลองเอกราช พ้นจาก
ประเทศในเครื อจักรภพ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวันนําท่านแวะเที่ยวชมความยิง่ ใหญ่อลังการของเมืองใหม่ ปุตราจาย่ า ที่ท่านดร..มหาเธร์ โมฮัม
หมัด เนรมิตให้เป็ นเมืองแห่งความทันสมัย และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็ นเมืองที่แสดงถึงวิสัยทรรศน์อนั
กว้า งไกลของอดี ตผูน้ ําที่ ยิ่งใหญ่แห่ ง มาเลเซี ยผูน้ ้ ี ชมอาคารของกระทรวงต่ างๆ อาคารรัฐสภา พร้ อมฟั งคํา
บรรยาย ให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกที่บริ เวณหน้ามัสยิดสี ชมพูงดงามยิ่ง ซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีสถาปั ตยกรรม
อัน วิ จิ ต รงดงาม ให้ ท่ า นได้บ ัน ทึ ก ภาพความประทับ ใจ หลัง จากนั้นนํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งมะละกา เมื อ ง
ประวัติศาสตร์ นําท่าน ล่องเรือแม่ นา้ มะละกา ชมเมืองมะละกา ที่ยงั คงอนุ รักษ์ความงามและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม
สองฝากฝั่ง
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ โรงแรม SERI COSTA HOTEL หรื อระดับเทียบเท่าจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรื อ ออกมา
เที่ยวชมแสงสี ยามคํ่าคืน หรื อ อิสระช้อปปิ้ งของที่ระลึกที่ ตลาดถนนคนเดิน ย่าน JONKER STREE

วันทีส่ าม

มะละกาซิตีท้ วั ร์ - เก็นติง้ ไฮแลนด์

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นําท่านเที่ยว ชมเมืองมะละกา เมืองหลวงเก่าของมาเลเซี ยเป็ นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เที่ยวชม
ย่านจัตุรัสดัตช์ ชมโบสถ์เซ็นต์ ปอล ป้อมปื นเอฟาโมซ่ า เรือรบโบราณ ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกาจากนั้นนํา
ท่านเดินชม ชมสถาปั ตยกรรมชิโนโปรตุกีส และชมวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซี ย วัด CHENG HOON TENG
และผ่านชมมัสยิด AL-AZIM MOSQUE ถ่ายรู ปกับสามล้อเมืองมะละกา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เก็นติง้
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดิ นทางขึ้ นสู่ ยอดเขาเก็นติ้ง โดย กระเช้ าลอยฟ้า SKYWAY สะดวกปลอดภัย และมีความเร็ วมาก
สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที และยังเคยครองตําแหน่งเป็ นกระเช้าลอยฟ้ าที่ยาวที่สุดในเอเชี ยมาก่อน (ปั จจุบนั
เสี ยตําแหน่ งยาวที่ สุดในเอเชี ย ให้แก่ กระเช้านองปิ ง 360 ที่ เกาะฮ่องกง) โดยวัดจากสถานี กระเช้าถึ งโรงแรม
ประมาณ 3.4 กิ โลเมตร ท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆ สายหมอก และอากาศบริ สุทธิ์ ที่หนาวเย็นเกื อบตลอดปี เมื่อ
ถึงเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองตากอากาศ และสถานคาสิ โนระดับชาติบนยอดเขาสู งแห่งเดียวของโลก
หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ ที่พกั First World Hotel ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นต่างๆ มากมายหลาย

กลางวัน

(AL) Enjoy Malaysia กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-เก้นติ้ง 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-มิ.ย. 15,900-16,900.-
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ค่า

ชนิด บริ เวณสวนสนุกในร่ มและกลางแจ้ง (ราคาเครื่องเล่นไม่ รวมในรายการ)
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์
ให้ท่านได้อิสระหาความสําราญเสี่ ยงโชคในคาสิ โนระดับชาติสนุ กกับเกมส์ ต่างๆ เช่น สล็อตแมชชี น แบล็คแจ็ค
รู เล็ต โป๊ กเกอร์ คาสิ โนวอร์ ฯลฯ (เด็กอายุต่ากว่ า 21 ปี ห้ ามเข้ า ท่ านสุ ภาพบุรุษต้ องแต่ งกายด้ วยเสื้ อคอปก และ
รองเท้ าหุ้มส้ น ส่ วนท่ านสุ ภาพสตรีแต่ งกายสุ ภาพ ห้ ามรองเท้ าแตะเด็ดขาด)

วันทีส่ ี่

เก็นติง้ ไฮแลนด์ – วัดถา้ บาตู -KLCC ช้ อปปิ้ ง ทีต่ ึกแฝด (SURIA) – กรุงเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อําลาเก็นติ้งฯ เดิ นทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ นําท่านแวะนมัสการพระขันธกุมาร ที่ วัดถา้ บาตู (ไม่ได้ข้ ึนบนถํ้า)
ซึ่ งเป็ นศาสนสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ของศาสนาฮินดูดา้ นหน้าปากทางขึ้นบันไดไปยังถํ้าข้างบนมีรูปปั้ นของพระขันธ์
กุมารสู งถึง 42.7 เมตร ยืนเด่นเป็ นสง่าเป็ นที่น่าประทับใจแก่ผู ้
มาเยื อ น สร้ า งเสร็ จเมื่ อ ปี พ.ศ. 2549
ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมโรงงานเครื่ อง ดีบุก สิ นค้าขึ้นชื่ อของรัฐเซลังงอร์ และแวะเลือกซื้ อสิ นค้าพื้นเมือง
ที่มีชื่อเสี ยงของมาเลเซี ย เช่น บักกุ๊ดเต๋ ต๋ ุนเครื่ องยาจีนแบบสําเร็ จรู ป ขนมเปี๊ ยะพื้นเมืองและอื่นๆ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมทัศนี ยภาพของสัญลักษณ์อนั ดับ 1 ของกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิ โตรนาส ที่สูงที่สุดในโลกที่ 452 เมตร ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ หรื อที่เรี ยกว่า KLCC จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งที่ ห้ างซู เรี ย เลือกซื้ อสิ นค้า
แบรนด์เนมต่างๆ ได้ตามอัธยาศัย
(อาหารค่าอิสระตามอัธยาศัยเพือ่ สะดวกในการช้ อปปิ้ ง)
ได้ เวลาสมควรเพือ่ เดินทางสู่ ท่าอากาศยานอับดุล อซิซ ซาห์ เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ
เหิ นฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินรอยัล จอร์ แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 181
เดินทางถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจ

กลางวัน

19.30 น.
22.20 น.
23.25 น.

***********************************************************************************

อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
พักเดี่ยวเพิม่

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

15,900
15,400
14,400
3,900

บาท
บาท
บาท
บาท

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)

(AL) Enjoy Malaysia กัวลาลัมเปอร์-มะละกา-เก้นติ้ง 4 วัน 3 คืน (RJ) มี.ค.-มิ.ย. 15,900-16,900.-
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อัตราค่ าบริการ
ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่
ท่านละ
16,900 บาท
เด็กต่ากว่า 12 ปี มีเตียง
ท่านละ
16,400 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กต่ากว่า 12 ปี ไม่ มีเตียง
ท่านละ
15,400 บาท (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ
3,900 บาท
อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป – กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง - โรงแรมที่พกั 3 คืน
- ค่ารถรับ – ส่ ง
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของประกันที่บริ ษทั ทําไว้
- ค่าสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่ อง 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.และ ถือขึ้นเครื่ องได้ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.ต่อท่าน
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย (หากต้องการ) / ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่ าทิป มัคคุเทศก์ ท้องถิ่น แล คนขับรถ ( ขั้นต่าโดยประมาณ 45 ริงกิต / PAX / TIP)
*** สามารถให้ ได้ มากกว่ านี้ ตามความประทับใจ เพือ่ ความสะดวกรบกวน รวบรวมไว้ ให้ กบั หัวหน้ าทัวร์ ในวันสุ ดท้ าย ***
- ค่ าทิปสาหรับ หัวหน้ าทัวร์
- ไม่แจกกระเป๋ าเดินทาง (เนื่องจากเป็ นโปรแกรมราคาโปรโมชัน่ )
- ค่าทําหนังสื อเดินทาง และ ค่าวีซ่าของลูกค้าต่างด้าว (ลูกค้าต้องดําเนินการจัดทําด้วยตัวเอง)
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม
2. บริ ษทั ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสี ยหายกรณี เกิดเหตุจาํ เป็ นหรื อเหตุสุดวิสัย อันเนื่ องจากภัยธรรมชาติ การล่าช้า หรื อยกเลิกของสายกา
บิน
การนัดหยุดงาน ปัญหาการเมือง การจลาจล การปฏิเสธการเข้าเมือง ฯลฯ
3. ราคาทัวร์ เป็ นแบบเหมาจ่ายหากท่านยกเลิกรายการใด รายการหนึ่ง ระหว่างทําทัวร์ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินในส่ วนที่ขา
หายไป
4. ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั สภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณี ที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บค่ านา้ มัน เพิ่มเติมจากราคาที่กาํ หนดไว้
5. อัตราค่าบริ การนี้สาํ หรับคณะ เดินทางอย่างต่า 20 ท่าน ในกรณี ที่คณะเดินทางน้อยกว่าที่กาํ หนดจะไม่มีมคั คุเทศก์นาํ เที่ยวจาก
เมืองไทย แต่จะมีมคั คุเทศก์ที่มาเลเซี ยรอรับท่านที่สนามบิน (พูดภาษาไทย)
ตั๋วกรุ๊ ปเมื่อออกแล้ ว ไม่ สามารถรีฟันด์ ได้ ไม่ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
และต้ องเดินทางไป – กลับ พร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น
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168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
การสารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณามัดจา 8,000 บาท / ท่าน หลังจากการจองภายใน 3 วัน
 พร้อมแจ้งชื่อเป็ นภาษาอังกฤษของทุกท่านที่ตอ้ งการเดินทาง ตรงตามหน้ าหนังสื อเดินทางเท่านั้น
หรือ ส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน
 สําหรับค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ ชําระ ก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน
การยกเลิกและการเปลีย่ นแปลง
 ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 15 วัน ทางบริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืน เงินมัดจํา ทั้งหมดในทุกกรณี
 ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 10 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
 ยกเลิก ก่ อน การเดินทาง 07 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์ ในทุกกรณี
*******************************************************************************************
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