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CM-MA1 

เทีย่วมาเลเซยี บนิตรงจากเชยีงใหม ่

เทีย่วคุม้ แถมราคาถกูกวา่ เราท าทัวรต์รง ไมผ่า่นทีอ่ืน่ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราจัดอาหารค า่แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาตบินเก็นติง้ใหเ้ลย 

 
ก ำหนดกำร แบบจอยทวัร ์

เดอืน ส.ค. 60 วนัที ่11-14  
เดอืน ต.ค. 60  วนัที ่5-8 / 20-23 
เดอืน พ.ย. 60 วนัที ่2-5 
เดอืน ธ.ค. 60 วนัที ่2-5 / 7-10 / ปีใหม ่30 ธ.ค. -2 ม.ค.61 

ลกูคำ้ทีต่อ้งกำรเดนิทำงแบบกรุป๊เหมำ สำมำรถออกเดนิทำงไดท้กุวนั 

วนัแรก รับคณะทีส่นามบนิกัวลาลมัเปอร-์ปตุราจายา่-เมอืงมะละกา 

07.00 น. ลกูคา้เช็คอนิที ่เคารเ์ตอรส์ายการบนิแอรเ์อเชยี ดว้ยตัวทา่นเอง พรอ้มโหลด
กระเป๋า และรอเวลาขึน้เครือ่ง 

09.10 น. เครือ่งบนิ เทีย่วบนิที ่AK855 ออกเดนิทางจากสนามบนิเชยีงใหม ่สู ่สนามบนิ 
KLIA2 กรงุกัวลาลัมเปอร ์ประเทศมาเลเซยี 

13.00 น. เมือ่เดนิทางถงึ สนามบนิกัวลาลัมเปอร ์ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงของ
สนามบนิ แลว้มารับกระเป๋า เดนิออกทางประตู ้ก็จะมป้ีาย ตอ้นรับทา่น จาก
เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทัวร ์มารอรับทา่นอยูแ่ลว้ 

 จากนัน้เจา้หนา้ทีไ่กดข์องเทีย่วสนุกจะพาทา่นเดนิทางไปขึน้รถ  

อสิระ อสิระรับประทานอาหารกลางวนั ทีส่นามบนิกัวลาลัมเปอร ์หรอื บนเครือ่ง 
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14.30 น. พาคณะเดนิทางสู ่แหลง่ทอ่งเทีย่วแรกของทรปิ ก็
คอื เมอืงใหมป่ตุรำจำยำ่ เป็นครทีส่รา้งขึน้ใหเ้ป็น
ศนูยร์าชกาลของประเทศมาเลเซยี ทีม่จีดุแลนด์
มารค์ คอื มัสยดิสชีมพ ูหรอื มัดสยดิปตุรา ทีม่ี
ทะเลสาบลอ้มรอบ และกระทรวงตา่งๆ ของ
มาเลเซยีก็จะมาตัง้อยูท่ีน่ี ่

จาก 

 
จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เมอืงมะละกำ ซึง่เป็นเมอืงมรดกโลกทีส่ าคัญมากของ
มาเลเซยี อดตีคอืเมอืงทา่ทีส่ าคัญมากของชอ่งแคบ มาลาย ูและเคยเป็นเมอืง
หลวงแรกของประเทศมาเลเซยีมากอ่น 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (1) 

อสิระ จากนัน้อสิระเดนิเลน่ ไปตามถนนคนเดนิ 
Jonker Street ทีม่ทัีง้สนิคา้เกา่ๆ ของโบ
ราญ เสือ้ผา้ ของสวุเีนยีร์ และพลาดไมไ่ดท้ี่
จะลอกลิม่ชมิรส กับอาหารทีห่ลากหลาย 
นานาชาต ิหรอื จะเอาแบบสไตลม์าเลเซยีก็มี
ใหเ้ลอืกมากมาย ตลาดถนนคนเดนิแหง่นี ้จะ
เริม่ตัง้แตป่ระมาณ 5 โมงเย็น ไปจนถงึ เทีย่ง
คนื 

พัก พำคณะเขำ้พกั ณ Eco Tree Malaka Hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง มะละกา  – เก็นติง้ไฮแลนด ์

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 น. พาคณะไปชม ยำ่นจตรุสัดสัสแควร ์ซ ึง่อดตีคอืศนูยก์ลางของการปกครอง ในยคุ
ของฮอลันดาปกครองมะละกา จดุเดน่ของทีน่ีปั้จจบุัน คอื ตกึแดง หรอื ตกึสไตล์
ชโินโปรตกุสิ เป็นตกึเกา่ อายไุมน่อ้ยกวา่ 200 ปี มหีอนาฟิกากลาง บอกเวลาตัง้
เดน่อยูใ่กล ้ตกึยา่นนีถ้กูอนุรักษณ์ไว ้เป็นเป็นเหตผุลหลักที ่เมอืงมะละกาไดรั้บยก
ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็น เมอืงมรดกโลก 
จากนัน้พาทา่นเดนิขึน้ยอดเขา เพือ่ไปชม โบสถเ์ซนตป์อน ซึง่ปัจจบุันเหลอืไว ้
เพยีงฝาผนัง ดา้นหนา้โบสต ์จะมรีปูป่ันนักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์ผูม้ชี ือ่เสยีงในการ
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เผยแผศ่าสนาครสิตน์กิายโรมันคาทอลคิ จนกระทัง้ทา่นไดเ้สยีชวีติลงทีน่ี ้และศพ
ของทา่นก็ถกูฝ่ังไวท้ีห่นา้โบสตแ์หง่นี ้กอ่นทีจ่ะน าสง่ตอ่ไปยังประเทศอนิดยี 
และในอดตี 400 ปีกอ่น เมอืงมะละกาก็เคยตกเป็นเมอืงขึน้ของ โปรตเุกส ซึง่
สงัเกตไดจ้าก ป้อมปืนเอฟำโมซำ่ และเชญิทา่นถา่ยรปูกับเรอืสนิคำ้จ ำลองจำก
ชำตตะวนัตก เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม พาคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้ไอแลนด ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร (3) 
จากนัน้เดนิทางตอ่ สู ่เก็นต ิง้ 

16.00 น. คณะเดนิทางถงึ สถำนเีคเบ ิล้คำรเ์ก็นต ิง้ 
เตรยีมตั๋วรับตั๋วจากไกด ์เพือ่น่ังกระเชา้ขึน้ยอด
เขา เก็นติง้ ซึง่ปัจจบุัน เก็นติง้ไดเ้ปลีย่น
กระเชา้ เป็นรปูแบบใหม ่ดกีวา่เดมิ และ
เสน้ทางน่ังไป ทา่นจะไดเ้ห็น ววิ ของวดัวนิซุย่ 
ซึง่เป็นวดัดัง และสวยงามมากทีอ่ยูบ่นยอด
เขาเก็นติง้ ใชเ้วลาน่ังเคเบิล้คาร ์ประมาณ 15 
นาท ี

จากนัน้ ไกดจ์ะเชค็อนิ และแจกกญุแจหอ้งพักใหก้ับทกุทา่น กอ่นจะแยกยา้ยกันไปเก็บ
สมัภาระ 

 ตามเวลาทีไ่กดนั์ดหมายทกุทา่นจะตอ้งมาเจอกันทีจ่ดุนัดพบ จากนัน้ไกดจ์ะพาทกุ
ทา่นเดนิส ารวจบนเก็นติง้ พรอ้มทัง้แนะน าวา่ บนเก็นติง้ มอีะรัยน่าสนใจบา้ง เพือ่
ความสะดวกของทา่นในการเดนิเทีย่วบนเก็นติง้ไดอ้ยา่งเต็มที ่และไมต่อ้งกลวัหลง
ครับ จากนัน้ไกดจ์ะพาเดนิตอ่ไปยังหอ้อาหารค า่ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนเก็นติง้เลย (4) 

พัก เขำ้พกัที ่First World Hotel (บนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิทกุหอ้ง) 

วนัทีส่าม เก็นติง้ไฮแลนด ์– ซติีทั้วรก์ัวลาลัมเปอร ์

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นบนเก็นติง้ รับบรรยากาศ หรอืจะเดนิชอ้ปป้ิงตามหา้งตา่งๆ 
ไดต้ามอัธยาศัย 

11.30 น. ทกุทา่น Chick Out และ มาพรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ เพือ่เตรยีมตัวลงไป เทีย่วตอ่ที่
กรงุกัวลาลัมเปอร ์

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

13.30 น. พาคณะไปยัง วดัถ ำ้บำตเูคป เป็นวดัฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศมาเลเซยี เชญิ
ทา่น สกัการะ พระขนัธกมุาร ทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี 

จากนัน้ พาคณะไปวะชม โรงงำนผลติช็อคโกแลต ขนาดใหญ ่ทีม่ชี็อกโกแลต นานา
รสชาตใิหท้า่นไดล้องชมิ เชน่ รสทเุรยีน รสพรกิ คเิรมาซ ึเป็นตน้ ครับ 

จากนัน้ พาคณะเดนิทาง ไปยัง พระราชวงัอสีตา้น่าเนกา้รา่ เป็นพระราชวงัแหง่ใหมข่อง 
พระราชาธบิด ีของประเทศมาเลเซยี ทา่นจะไดถ้า่ยรปูสวยๆ ทีม่ฉีากหลังเป็น 
พระราชวงั หรอืจะถา่ยรปูกับทหารมา้ ก็สามารถถา่ยรปูไดค้รับ 

จากนัน้ จากนัน้เดนิทางสู ่หา้ง ซูเรยี ซึง่ตัง้อยู ่เป็นสว่นหนึง่ของตกึปิโตนัส ทา่นสามารถ
หาสนิคา้ราคาถกูได ้ทัง้แบรนดัง เชน่ VINCI ราคาขายถกูมากๆ 
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ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร (7) 

พัก เขำ้พกั ณ Pudu Plaza Hotel หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ ี ่ กัวลาลัมเปอร ์– เมอรเ์ดกา้สแควร ์– ถา่ยรปูตกึแฝด – สนามบนิ KLIA 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่ยำ่นเมอรเ์ดกำ้สแควร ์
หรอืลานประกาศอสิรภาพของชาว
มาเลเซยี ซึง่สถานทีน่ีเ้ป็นทีป่ระวตัศิาสตร์
ทีช่าวมาเลเซยีทกุคนจะตอ้งจดจ า เพราะ
เมือ่อังกฤษ คนืเอกราชกลับใหม้าเลเซยี 
ธงยเูนีย่นแจ็คของอังกฤษลดลง และ
แทนทีด่ว้ย ธงชาตมิาเลเซยี ณ ลานแหง่นี้ 
ซ ึง่มจีดุเดน่ที ่เสาธงทีส่งูเป็นอันดับ 2 
ของโลก และอำคำรอบัดลุซำมตั ซึง่เป็น
ตกึเกา่สไตลม์าเลเซยี 

 จากนัน้พาคณะเดนิทางไปยัง จดุถา่ยรปูคู ่กับตกึปิ
โตนสั ซึง่เป็นตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก และตกึนี้
เปรยีบเหมอืนหนา้ตาของประเทศมาเลเซยี 
เสร็จแลว้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่สนามบนิ KLIA2 

10.30 น. เมือ่เดนิทางถงึสนมบนิ ไกดช์ว่ยทา่นในการเช็คอนิ พรอ้มทัง้โหลดกระเป๋า จากนัน้
ไกดอ์ าลาคณะ ทีน่ีเ่ลย พรอ้มทัง้สง่คณะเขา้สู ่Gat 

12.45 น. คณะออกเดนิทางกลับ สู ่เชยีงใหม ่ดว้ยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่A856 

14.35 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิเชยีงใหม ่โดยสวสัดภิาพ  
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อตัรำคำ่บรกิำร 
กำรนัต ีออกเดนิทำง 8 ทำ่นขึน้ไป 

โปรแกรม ราคาตอ่ทา่น 
ไมร่วมตัว๋ 

ราคารวมตัว๋ 

มาเลเซยี-มะละกา-เก็นติง้ 4 วนั 3 คนื 7,700 บ. 12,900 บ. 

 

ราคานีร้วมแลว้ :: 
1.คา่รถตู ้VIP พรอ้มคนขบัน าเทีย่วตามโปรแกรม 

2.คา่ทีพั่ก 3 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น 

3.คา่อาหาร 8 มือ้ รวมอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 

4.คา่มัคคเุทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ ทา่นละ 1 ลา้นบาท 

6.คา่น ้าดืม่ น ้าหวาน ขนม แจกวนัละ 1 รอบ 

รำคำนีย้งัไมร่วม :: 

1.คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามเสน้ทาง 

2.คา่ภาษีมลูคา้เพิม่ 7เปอรเ์ซ็น และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 เปอรเ์ซ็น (ถา้ตอ้งการใบเสร็จ) 

3.คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีไ่มร่ะบใุนโปรแกรมทัวร ์หากม ี


