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Package Private Tour
Genting Highland -Kuala Lumpur3D2N
(ไม่รวมตัวเครืองบิน) เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตังแต่22ท่านขึนไป

PROGRAM A : พักเก็นติงคืนแรก / พักกัวลาฯคืนทีสอง (เหมาะกับท่านทีขาไปบินถึงไฟล์เช้าไม่เกิน . )

วันแรก
………….…

บ่าย

หน้า

1

.............

กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุจตราจาย่า - เก็นติงไฮแลนด์
รับทุกท่าน ณ สนามบินประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า
เรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าทีชูป้ายต้อนรับบริเวณประตูทางออก
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคตของ
มาเลเซียซึงเป็ นเมืองทีสวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูทีงดงามซึง
ตังอยูใ่ นทะเลสาบส่วนหนึ งและบนพืนดินส่วนหนึ งถ่ายรูปกับลานปุตตรา
ชมทําเนี ยบรัฐบาลทีงดงามซึงเป็ นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์กบั
บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
เดินทางถึงสถานี กระเช้าไฟฟ้าSKYWAY..กระเช้าฟ้ าทีเร็วและยาวทีสุดใน
เอเชียรวมระยะทาง . กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางสู่ยอดเขา นาที
นังกระเช้าสูย่ อดเขาเก็นติงไฮแลนด์..ชมธรรมชาติทียังคงความอุดม
สมบูรณ์และชมความเขียวขจีของป่ า,ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่า
และหมูบ่ า้ นชาวป่ า(จําลอง)ด้วยความสูงกว่า6,000ฟิ ตจากระดับนําทะเล
ท่านจะได้สมั ผัสอากาศเย็นอันแสนบริสุทธิตลอดทังปี
เช็คอินสูโ่ รงแรมทีพักทีพัก FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILAR CLASS
เชิญท่านสนุ กกับสวนสนุ กในร่มและกลางแจ้งซึงมีเครืองเล่นนานาชนิ ด
ตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ เครืองเล่นนานาชนิ ดตามอัธยาศัย(ไม่รวม
ค่าเครืองเล่น)หรือจะเลือกหาความสําราญจากการเข้าคาสิโนเสียงโชคซึง
เปิ ด 24ช.ม. ทีมีเครืองเล่นทีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล
แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะเลือกซือชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (อิสระอาหารคํา) ทีฟู๊ ดคอร์ด
หลากหลายชนิ ดมีให้ท่านได้เลือกทานมากมาย ทังร้านอาหารไทย-จีน-ฝรัง หรือ จะเป็ นร้านฟาสฟู๊ ด
ต่างๆมากมาย อาทิเช่นแมคโดนัล-KFC
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ข้อปฏิบตั ในการเข้าคาสิโน: เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ห้ามเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือคอปก
และรองเท้าหุม้ ส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสัน
(กรณีทีไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติง ขอสงวนสิทธิจัดห้องพักที กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเทียวเก็นติง)
หมายเหตุ-สวนสนุ กกลางแจ้งได้ปิดปรับปรุงซึงจะเปิ ดดําเนินการประมาณปลายปี
ในธีมสวนสนุ ก
ทียิงใหญ่ระดับโลก “FOX STUDIO”
วันทีสอง
บาตูเคป - ซิตที วั ร์กวั ลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ ง – ตึกแฝดปิ โตรนาส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
หลังอาหารเชิญท่านอิสระกับบรรยากาศยามเช้าแสนเย็นสบายพักผ่อน
สมควรแก่เวลานําท่านนังกระเช้าลงจากเก็นติง (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม. สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)
นําทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิของชาวฮินดู ซึงเป็ นวัดทีชาวมาเลเซียนับถือ
เป็ นอย่างมากวัดหนึ งตังอยู่บนหน้าผา..จากนันนําท่านแวะชมและเลือกซือสินค้า
พืนเมือง,เชิญชิมผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิน,บะกุด๊ เต๋ ฯลฯ จากนันนําท่านชมร้าน
นาฬิกาและเครืองใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี..เลือกซือนาฬิกาปลอดภาษี และสร้อย
เงินแควนตัมได้ในราคาพิเศษสุด..จากนันนําท่านผ่านชมจุดกําเนิ ดของ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่นํา สายตัดกัน ทีตังของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดทีเก่าแก่
ทีสุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา,อนุ สาวรียท์ หารอาสาและอาคารใกล้เคียง
ซึงเคยเป็ นสถานทีราชการมีสถาปั ตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นําท่านถ่ายรูปย่าน Dataran
Merdeka เมอเดก้าสแควร์ สถานทีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยงามรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul
Samad ปั จจุบนั เป็ นทีทําการของศาลสูง อาคารทีสวยทีสุดแห่งหนึ งในมาเลเซีย Selangor Club ของผูด้ ี
ชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานนําพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี อายุกว่า
ปี และเสาธงที
สูงทีสุดในโลก จากนันนําชมพระราชวัง Istana Negara อีสตาน่า ไนการ่า ” ให้ท่านถ่ายรูปกับ
พระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสือสาร K.L.TOWER
(ซึงสูงเป็ นอันดับ ของโลก)
บ่าย
นําท่านสูร่ า้ นช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซือช็อคโกแลตหลากหลายชนิ ดทังไวท์
ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างทีมีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงาน
จากนันนําท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึกแฝดปิ โตรนัสในมุมทีสวยทีสุด จากนันให้ท่านได้ชอ้ ปปิ งสินค้าชันนํา ณ
ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิ โตนาส หากมีเวลาเหลือนําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ งห้างสรรพสินค้าชันนํา อาทิ
เช่น เบอร์จาย่า / เซน ให้ท่านเลือกซือสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารคําบริเวณห้างภายในตึกแฝด
............
สมควรแก่เวลานําท่านเช็คอินสู่โรงแรมทีพัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR CLASS
วันทีสาม
อิสระ - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
……………..
อิสระตามอัธยาศัย
………………
ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน
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เช้า
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เย็น

กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์
รับทุกท่าน ณ สนามบินประเทศมาเลเซีย หลังผ่านด่านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า
เรียบร้อยแล้ว พบเจ้าหน้าทีชูป้ายต้อนรับบริเวณประตูทางออก
นําท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์
นําท่านเช็คอินสู่โรงแรมทีพัก ANCASA HOTEL OR SIMILAR CLASS
บาตูเคป - ซิตที วั ร์กวั ลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ ง – ตึกแฝดปิ โตรนาส – เก็นติงไฮแลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม 
หลังอาหารนําทุกท่านสู่ BATU CAVE วัดศักดิของชาวฮินดู ซึงเป็ นวัดทีชาวมาเลเซียนับถือเป็ นอย่าง
มากวัดหนึ งตังอยูบ่ นหน้าผา..จากนันนําท่านแวะชมและเลือกซือสินค้าพืนเมือง
,เชิญชิมผลิตภัณฑ์ขนมท้องถิน,บะกุด๊ เต๋ ฯลฯ จากนันนําท่านชมร้านนาฬิกา
และเครืองใช้ไฟฟ้าปลอดภาษี..เลือกซือนาฬิกาปลอดภาษี และสร้อยเงินแค
วนตัมได้ในราคาพิเศษสุด..จากนันนําท่านผ่านชมจุดกําเนิ ดของ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่นํา สายตัดกัน ทีตังของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดทีเก่าแก่
ทีสุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตึกรัฐสภา,อนุ สาวรียท์ หารอาสาและอาคารใกล้เคียง
ซึงเคยเป็ นสถานทีราชการมีสถาปั ตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นําท่าน
ถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka เมอเดก้าสแควร์ สถานทีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยงามรอบๆ เช่น
อาคาร Sultan Abdul Samad ปั จจุบนั เป็ นทีทําการของศาลสูง อาคารทีสวยทีสุดแห่งหนึ งในมาเลเซีย
Selangor Club ของผูด้ ีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานนําพุ St. Mary Church โบสถ์เซ็นต์แมรี อายุกว่า
ปี และเสาธงทีสูงทีสุดในโลก จากนันนําชมพระราชวัง Istana Negara อีสตาน่า ไนการ่า ” ให้
ท่านถ่ายรูปกับพระราชวังของมาเลเซีย และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคมสือสาร
K.L.TOWER (ซึงสูงเป็ นอันดับ ของโลก)
นําท่านสูร่ า้ นช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซือช็อคโกแลตหลากหลายชนิ ดทังไวท์
ช็อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างทีมีไว้ให้ชิมอย่างจุใจในราคาโรงงาน
จากนันนําท่านถ่ายรูปคู่กบั ตึกแฝดปิ โตรนัสในมุมทีสวยทีสุด จากนันให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ งสินค้าชันนํา ณ ห้างSURIE ภายในตึกแฝดปิ โตนาส หากมีเวลา
เหลือนําท่านสู่ยา่ นช้อปปิ งห้างสรรพสินค้าชันนํา อาทิเช่น เบอร์จาย่า / เซน
ให้ท่านเลือกซือสินค้าตามสะดวก อิสระอาหารคําบริเวณห้างภายในตึกแฝด
เดินทางถึงสถานี กระเช้าไฟฟ้าSKYWAY..กระเช้าฟ้ าทีเร็วและยาวทีสุดใน
เอเชียรวมระยะทาง . กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางสู่ยอดเขา นาที
นังกระเช้าสูย่ อดเขาเก็นติงไฮแลนด์..ชมธรรมชาติทียังคงความอุดมสมบูรณ์
และชมความเขียวขจีของป่ า,ระหว่างทางท่านจะได้พบฝูงสัตว์ป่าและหมู่บา้ น
ชาวป่ า(จําลอง)ด้วยความสูงกว่า6,000ฟิ ตจากระดับนําทะเลท่านจะได้
สัมผัสอากาศเย็นอันแสนบริสุทธิตลอดทังปี
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PROGRAM B : พักกัวลาฯคืนแรก / พักเก็นติงคืนทีสอง (เหมาะกับท่านทีขาไปบินถึงไฟล์บ่ายหรื อเย็น)
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เช็คอินสูโ่ รงแรมทีพักทีพัก FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILAR CLASS
เชิญท่านสนุ กกับสวนสนุ กในร่มและกลางแจ้งซึงมีเครืองเล่นนานาชนิ ดตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับ
เครืองเล่นนานาชนิ ดตามอัธยาศัย(ไม่รวมค่าเครืองเล่น)หรือจะเลือกหาความสําราญจากการเข้าคาสิโน
เสียงโชคซึงเปิ ด 24ช.ม. ทีมีเครืองเล่นทีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรือท่านจะ
เลือกซือชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย (อิสระอาหารคํา) ทีฟู๊ ดคอร์ด หลากหลายชนิ ดมีให้ท่านได้เลือก
ทานมากมาย ทังร้านอาหาร จีน-ฝรัง หรือ จะเป็ นร้านฟาสฟู๊ ดต่างๆมากมาย อาทิเช่น แมคโดนัล-KFC
ข้อปฏิบตั ในการเข้าคาสิโน: เด็กอายุตากว่
ํ า ปี ห้ามเข้าคาสิโน สุภาพบุรุษควรสวมเสือคอปก
และรองเท้าหุม้ ส้น, สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพ ห้ามใส่รองเท้าแตะ และกางเกงขาสัน
(กรณีทีไม่ได้หอ้ งพักบนเก็นติง ขอสงวนสิทธิจัดห้องพักที กัวลาลัมเปอร์ หลังจากเทียวเก็นติง)
หมายเหตุ-สวนสนุ กกลางแจ้งได้ปิดปรับปรุงซึงจะเปิ ดดําเนินการประมาณปลายปี
ในธีมสวนสนุก
ทียิงใหญ่ระดับโลก “FOX STUDIO”
วันทีสาม
อิสระบนเก็นติง – เมืองใหม่ปุจตราจาย่า - กรุงเทพ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม
หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัยบนเก็นติง และเตรียมเช็คเอาท์เวลาเทียงนํากระเป๋าลงจากห้อง
บ่าย
สมควรแก่เวลานําท่านนังกระเช้าลงจากเก็นติง (ใช้เวลาเดินทาง 1ชม. สู่กกรุงกัวลาลัมเปอร์)
………….…
จากนันนําท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ปุตราจายาเมืองหลวงแห่งอนาคต
ของมาเลเซียซึงเป็ นเมืองทีสวยงามและทันสมัยชมมัสยิดสีชมพูทีงดงาม
ซึงตังอยูใ่ นทะเลสาบ ส่วนหนึ งและบนพืนดินส่วนหนึ งถ่ายรูปกับลาน
ปุตตราชมทําเนี ยบรัฐบาลทีงดงามซึงเป็ นเอกลักษณ์ชมวังสุลต่านรัฐ
เซลังงอร์กบั บรรยากาศริมทะเลสาบแสนคลาสสิค
………….…
ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน


หน้า

เลือกเดินทางได้ทุกวัน ตังแต่2ท่านขึนไป ~Private Tour เดินทางเป็ นส่วนตัว~
8-10ท่าน >>>>>> 3,990 บาท
(ราคานีสาํ หรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)
6-7ท่าน >>>>>> 4,600 บาท
(ราคานีสาํ หรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)
4-5ท่าน >>>>>> 5,700 บาท
(ราคานีสาํ หรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)
2-3ท่าน >>>>>> 8,900 บาท
(ราคานีสาํ หรับพักห้องคู่หรือห้อง3เตียง)
เด็กไม่มีเตียง >>> 1,500 บาท
/ เด็กมีเตียง >>>>> ราคาเท่าผูใ้ หญ่
ราคาเด็กคํานวณจากราคาผูร้ ว่ มเดินทางทีเป็ นผูใ้ หญ่เป็ นหลัก เช่น ผูใ้ หญ่ + เด็ก รวม ท่าน
ให้ใช้ราคาที - ท่าน ( , บาทx ท่าน – เด็ก , บาทx ท่าน)
พักเดียว + เพิมท่านละ 2,000 บาท / พักเดียวเฉพาะบนเก็นติง คืน + เพิมท่านละ 1,300 บาท
***หมายเหตุ บนเก็นติงไม่มีหอ้ งสามเตียง และไม่มีบริการเสริมเตียง แต่อนุ ญาตให้เข้าพักห้องละ ท่านได้***
***หมายเหตุ พักบนเก็นติงตรงกับวันเสาร์ + Ser charge ท่านละ 400 บาท***
***หมายเหตุ พักบนเก็นติงตรงกับช่วงพีค + Ser charge ท่านละ 800 บาท***
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ราคานีรวม
โรงแรม คืน
อาหารเช้า มือ
กระเช้า SKYWAY
นําเทียวตามทีระบุในรายการ

หน้า
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-

ราคานีไม่รวม
- บัตรเข้าสวนสนุ ก
- ตัวเครืองบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนื อจากในรายการ
- ทิปพนักงานขับรถ/มัคคุเทศก์ R./3วัน
- ภาษี มลู ค่าเพิม % ภาษี บริการ % (ถ้าต้องการ)
บาท (ถ้าต้องการ)
- ประกันอุบตั ิเหตุ ท่านละ
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