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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 
 

 

 

 

รหสัทวัร ์MAL111 
 

 
 

มำเลเซยี-คำเมรอ่น-เก็นติง้ไฮแลนด-์มะละกำ-ปตุรำจำยำ่-กวัลำฯ 

4 วนั 3 คนื  เดนิทำงโดยสำยกำรบนิ MALAYSIA AIRLINE (MH) 

 สมัผัสเมอืงแหง่ธรรมชาต ิคำเมรอ่นไฮแลนด ์เทีย่วน ำ้ตกอสีกำนดำ้ , ตลำดเชำ้ ไรช่ำ Green view Garden 

 เทีย่วชมเมอืงในสายหมอก GENTING HIGHLAND รวมน ัง่กระเชำ้ CABLE CAR แลว้ 

 เลน่คำสโิน เดนิชอ้ปป้ิง SKY AVENUE COMPLEX , SKYTROPOLIS FUNLAND 

 สกัการะขอพรวดั CHINSWEE วดัถ ำ้บำต ูBATU CAVE 

 ชมเมอืง PUTRAJAYA มสัยดิสชีมพ ู

 เทีย่วสบำยๆ ชมเมอืงหลวง นครกวัลำลมัเปอร ์ถา่ยรปูตกึแฝด PETRONAS TOWER 

 ไฮไลทพ์เิศษ!!!! น ำทำ่นลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้มะละกำ 

 พกัที ่คำเมรอ่น 1 คนื / เก็นติง้ 1 คนื / มะละกำ 1 คนื  

  ชมิบกักุด้เต ๋สไตลม์ำเลเซยี เขม้ขน้หอมยำจนี และสกุ ีห้มอ้ไฟทีค่ำเมรอ่น 

 แจกน ำ้ดืม่บรกิำรทกุวนัวนัละ 1 ขวด 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

วนัแรก       กรงุเทพฯ – กวัลำลมัเปอร ์– คำเมรอ่นไฮแลนด ์– น ำ้ตกเลคอสิกนัดำ – ไรช่ำ    (D) 
 

08.00 น. คณะพรอ้มกันที่สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนิ MALAYSIA 
AIRLINE (MH) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

ไมร่วมคำ่ทปิไกด+์คำ่ทปิคนขบัรถเหมำจำ่ยทำ่นละ 1,500 บำทช ำระทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ
 (ไมร่วมคำ่ทปิหวัหนำ้ทวัรต์ำมควำมพงึพอใจ)  

International Covid19 Vaccination Certificate  

หรอื Digital Health Certificate  และ Digital Health Pass (Download จำก APP หมอพรอ้ม)  

11.05 น. เดนิทำงสู ่ประเทศมำเลเซยี โดยสำยกำรบนิ MALAYSIA AIRLINE เทีย่วบนิที ่MH785 มอีำหำร

และเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง 
 

RE-CHECK เอกสำรส ำหรบัใชเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศมำเลเซยี 
1. พำสปอรต์ทีม่อีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืน ณ วนัทีเ่ดนิทำง. 
2. Download APP : MySejahtera และลงทะเบยีน Pre-Departrue Form ถำ้ไดร้บัวคัซนี Fully Vaccinated 

จะไดเ้อกสำร Digital Traveller Card ใชเ้ขำ้ประเทศไดเ้ลยครบั 

 
 
14.15 น. เดนิทางถงึ ถงึสนำมบนินำนำชำต ิกวัลำลมัเปอร ์(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่โมง) หลังผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย  

น าท่านเดนิทางสู ่คำเมรอ่นไฮแลนด ์หรอื สวติเซอรแ์ลนดม์าเลเซยี สถานทีพั่กผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่

ทีส่ดุแหง่หนึง่ของมาเลเซยีระหวา่งทางใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกับธรรมชาตอิันสลับซบัซอ้นซึง่มคีวามงดงาม 

อยูสู่งกว่าระดับน ้าทะเล 4,500 ฟิต บนเขาแห่งนี้แบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้) ชัน้แรกคอื Ring 

Let ชัน้ที่สองคอื Tanahrata ชัน้ที่สามคือ Bring Chang ทุกระดับจะมรีา้นคา้และโรงแรม แมแ้ต่ธนาคาร
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

ต่างประเทศก็ยังเปิดใหบ้รกิารบนเขาแห่งนี้ น าท่านไต่ระดับภเูขาซึง่เป็นเสน้ทางทีค่ดเคีย้วจากเขาลูกหนึง่

ไปสูเ่ขาอกีลกูหนึง่ ผา่นชมทวิทัศนไ์รช่าทีป่ลกูเรยีงรายตามไหลเ่ขา 

น าท่านเขา้ชม น ำ้ตกเลคอสิกนัดำ ซึง่ไหล่ผ่านชัน้หนิแกรนติ โดยชัน้สุดทา้ยทีไ่หลลงสู่สระน ้ามคีวามสูง 

25 เมตร ในบรเิวณใกลเ้คยีงมรีา้นขายของทีร่ะลกึ ผักและผลไมพ้ื้นเมอืงใหไ้ดล้ิม้ลอง พรอ้มเลอืกซือ้หา

ผลติภัณฑจ์ากใบชา โดยคาเมรอนไฮแลนด ์เป็นแหล่งผลติชาทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศมาเลเซยี อาท ิชา

ยีห่อ้ BOH หรอื Best of Highlands   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำ่    บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั Cameron Heritage หรอืเทยีบเทำ่ 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่อง       ตลำดเชำ้ – ฟำรม์ผึง้ -  Green View Garden  -  เก็นต ิง้ไฮแลนด ์– CABLE CAR    

                   อสิระตำมอธัยำศยับน GENTING                                                                 (B/L/-) 
 

เชำ้       รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

น าท่านชืน่ชมกับบรรยากาศยามเชา้อันเย็นสบายบนยอดเขา น าชม ตลำดเชำ้ แวะซือ้ของพืน้เมอืงผลไม ้

สดๆ และสนิคา้ทอ้งถิน่ จากนั้นแวะชม ฟำรม์ผึง้ สัมผัสกับความงดงามของดอกไมห้ลากส ีและซือ้หา

ผลติภัณฑจ์ากน ้าผึง้ปลอดสารพษิในฟารม์ จากนัน้น าท่านสู ่สวน Green View Garden ใหคุ้ณมองเห็น

ธรรมชาตแิละความงามทีง่ดงามราวกับภาพวาด ภายในสวนแห่งนี้มเีรอืนเพาะช าดอกไมใ้หคุ้ณเห็นดอกไม ้

นานาพันธุ ์นอกจากนี้ยงัด าเนนิการเป็นฟารม์สตรอเบอรีท่ีม่อบสตรอเบอรีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ใหก้บัผูเ้ยีย่มชม แบ

รนดซ์กิเนเจอรข์องฟารม์แหง่นีค้อืชอ็กโกแลต 'Avant' ซึง่ดงึดดูผูค้นมากมาย เพือ่สนองความหวิของคณุ มี

รา้นกาแฟกวา้งขวางส าหรับของวา่งและเครือ่งดืม่ นอกจากนัน้ ยงัมรีา้นคา้ทีค่ณุสามารถซือ้สนิคา้พืน้เมอืงได ้

เชน่ ชา คกุกี ้อ ำลำยอดเขำ คำเมรอน ไฮแลนด ์เดนิทำงสูเ่ก็นติง้ไฮแลนด ์

 

   
 

 

 

 

 

เทีย่ง      รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงในสำยหมอก GENTING HIGHLAND (ประมาณ 114 ก.ม. ใชเ้วลาประมาณ 

1.30-2 ช.ม.)  ถงึสถานกีระเชา้ลอยฟ้า AWANA SKY WAY  (โปรดเตรยีมเงนิคำ่ฝำกกระเป๋ำ 10 RM 

/ ใบหำ้มน ำกระเป๋ำใบใหญ่ข ึน้กระเชำ้ ดงัน ัน้ทำ่นสมำชกิทวัรต์อ้งเตรยีมกระเป๋ำใบเล็กขนำดไม่

เกนิ  56 Cm. X 36 Cm. X 20 Cm. ไปดว้ยเพือ่เตรยีมน ำของสว่นตวัทีจ่ะน ำไปใชบ้นเก็นติง้ 1 คนื)  

น ำทำ่นน ัง่ กระเชำ้ลอยฟ้ำ ขึน้สูย่อดเขาเก็นติง้ ระยะทาง 3.4 กม. ซึง่ยาวที่สดุในเอเชยีจะไดส้ัมผัสปุย

เมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัหนาวเย็น (โปรดน าเสือ้หนาวตดิตัวไปดว้ย) 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

เก็นติง้ไฮแลนด ์สถานตากอากาศ และ สถานคาสโินระดับชาต ิบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบรเิวณ

เขตตดิต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร ์อยูส่งูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 6,000 ฟิต หรอื 1,800 เมตร ห่างจาก

นครกัวลาลัมเปอร ์58 กโิลเมตร การกอ่สรา้งด าเนนิดว้ยความยากล าบาก โดยราชาคาสโิน ลมิโกะหต์ง ได ้

เริม่ลงมอืตัดถนนขึน้สูย่อดเขาในปี 2508 ใชเ้วลาถงึ 4 ปี แลว้จงึด าเนนิการสรา้งรสีอรท์   

*** อสิระรบัประทำนอำหำรเย็นทีเ่ก็นติง้ตำมอธัยำศยั *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกน ัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ ีพ่กั  โรงแรม “FIRST WORLD” หรอื AWANA HOTEL GENTING 
เทยีบเทำ่  3 * 
**ขอ้มลูส ำคญั** 
1. โรงแรม ที ่FIRST WORLD ไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ ลกูคา้เลอืกวา่จะพกั 3 ทา่นในหอ้ง 
DBL หรอืจะพักเดีย่วเฉพาะบนเก็นติง้ เพิม่ 1,500 บาท/หอ้ง 
2. เก็นติง้ชว่งกลางวันอณุหภมูอิยูท่ีร่ะหวา่ง 20°C - 26°C สว่นกลางคนื อณุหภมูอิยูท่ีร่ะหวา่ง 15°C - 20°C 
(หมายเหตุ: หากหอ้งพักที่บน GENTING HIGHLAND เต็ม ขอสงวนสทิธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรมเป็น 
GENTING DAY TOUR และมานอนที ่KUALA LUMPUR แทน) 
อสิระใหท้่านไดถ้่ายรูปภาพเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึกับสถานที่ต่าง ๆ และยังมีบ่อนคำสโินระดบัชำต ิที่ไดรั้บ
อนุญาตจากรัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่งๆ เชน่ สล๊อตแมชชนี 
รูเล็ต ไฮโล บัคคาร่า ลูกเต๋า ตูม้า้ เป็นตน้(ส ำหรบัท่ำนทีต่อ้งกำรเขำ้คำสโิน ท่ำนสุภำพบุรุษ และ
สภุำพสตรใีสชุ่ดสภุำพ เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 21 ปี หำ้มเขำ้ในคำสโิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อสิระใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัความบนัเทงิมากมายใน GENTING ตามอธัยาศัย ชอ้ปป้ิง เดนิชมธรรมชาต ิ
อากาศดีๆ   เสีย่งโชค นับเลขทีค่าสโิน หรอืตะลยุสวนสนุกไดย้าวๆ จนถงึเวลา CHECK OUT 11.00 น. 
วันรุง่ขึน้ 
- First World Plaza เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ รา้นอาหาร สถานบนัเทงิ สวนสนุก รวมไปถงึเมอืงหมิะทีเ่ก็น

ติง้รสีอรต์ 
- Skytropolis Funland สวนสนุกในรม่ขนาดใหญ ่มเีครือ่งเลน่รองรับนักทอ่งเทีย่วทกุชว่งอาย ุเปิดทกุ

วันเวลา 10.00 – 22.00 น. นักทอ่งเทีย่วสามารถซือ้บตัรเครือ่งเลน่แยกเฉพาะอยา่ง หรอืซือ้บตัรแบบ
ทกุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัได ้

- Valley View Garden สวนบรเิวณโรงแรม Theme Park Hotel ประกอบไปดว้ยน ้าพ ุมา้น่ังส าหรับ
พักผอ่น พุม่ไมด้อกไมป้ระดบัตา่งๆ รวมทัง้มสีวนผเีสือ้ซ ึง่เปิดใหบ้รกิารทกุวันตัง้แตเ่วลา 09.00 – 
21.00 น. 

- Sky Avenue Complex เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ีอ่ยูส่งูทีส่ดุในมาเลเซยี บนยอดเขาของเก็นติง้ไฮแลนด ์
มรีา้นคา้และรา้นอาหารกวา่ 70 รา้น จดุเดน่คอื การแสดงแสงสแีละไฟประดับในยามค ่าคนื ทีเ่รยีกวา่ 
Sky Symphony 

- Casino ของเก็นติง้ไฮแลนดเ์ป็นคาสโินขนาดใหญท่ีเ่ปิดทกุวันตลอด 24 ชัว่โมง 
 

วนัทีส่ำม   วดัชนิสว-ีวดัถ ำ้บำต–ูพระรำชวงัอสิตนันำ่–เมอรเ์ดกำ้สแควร-์ตกึปิโตรนสั–ลอ่งเรอืมะละกำ    

             (B/L/D) 
 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

อสิระในยามเชา้ใหท้่านไดส้ัมผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอุณหภูมเิฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศา

เซลเซยีส จนไดเ้วลาอ าลาสายหมอก  น่ังกระเชา้ไฟฟ้ากลับสู่สถานีกระเชา้ไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่าน
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

เดนิทางไปสู่ วดัชนิ สว ีสักการะรูปปั้นของพระอาจารยช์นิ สว ีซึง่เป็นเทพเจา้ทืช่าวบา้นในมณฑลฟูเจี้ย

นใหค้วามเคารพนับถอื นอกจากนัน้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวมาเลเซยีและชาวต่างชาตกิ็นยิมมาท าบุญสักการะ

พระทีว่ัดแหง่นีอ้ยูเ่สมอ ทัง้นีว้ัดชนิ สวตีัง้อยูใ่นป่าหนิทีม่รีะดบัความสงูเหนอืน ้าทะเลถงึ 4,600 ฟตุ ภายในวัด

ประกอบไปดว้ยเจดยีแ์บบจนี พระพุทธรูปหนิขนาดใหญ่ รูปแกะสลักเจา้แม่กวนอมิ หอชมววิ สถานปฏบิัติ

ธรรม และ รา้นอาหารเจ รวมไปถงึรปูปัน้ตา่งๆ ทีเ่รยีงรายตามทางเดนิเลยีบภเูขา  

น าท่านสู่ นครกวัลำลมัเปอร ์ระหว่างทางใหท้่านไดพ้ักเปลีย่นอริยิาบถที่บรเิวณ รำ้นคำ้สนิคำ้พืน้เมอืง 

เพือ่เลอืกซือ้หาของฝากพืน้เมอืง อาท ิผงปรงุบะกุด๊เต๋ เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซยี กาแฟขาวขึน้ชือ่ของเมอืงอิ

โปห์ ที่มรีสหอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถ ำ้บำต ู

เป็นศาสนสถานทีศ่ักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิด ูดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีปูปั้นของพระขนัธ์

กมุารสงูถงึ 42.7 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านชมเมอืงหลวงของมำเลเซยี ซึง่เป็นเมอืงที่ตัง้ขึน้ทีบ่รเิวณที่แม่น ้า 2 สายตัดกัน น าท่านผ่านชม 

มสัยดิอำเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี น าท่านแวะถ่ายรูปดา้นหนา้ พระรำชวงัอสิตนันำ่ ไนกำ

รำ่ ที่ประทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีองมาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลต่าน อับดุล ซามัด ที่ปัจจุบันเป็น

สถานทีข่องทางราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกบั เมอรเ์ดกำ้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตรัุสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยีไดฉ้ลอง

เอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร BUKKUTEH 

น าท่ านแวะถ่ าย รูป กั บ สัญ ลั กษ ณ์ ขอ งตึก ระฟ้ าในนค ร

กัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก 

ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร     ภายนอกตกึเป็นสถาปัตยกรรมตกึ

แฝดที่สง่างาม ตกแต่งดว้ยแผ่นสเตนเลส 33,000 แผ่น และ

กระจกอกี 55,000 แผ่น มคีุณสมบัตพิเิศษในการกรองแสงและ

ลดเสยีงรบกวน   

น าคณะแวะเลอืกซือ้ช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง 

ปุตรำจำยำ (Putrajaya city) ปุตราจายา..นครแห่งอนาคต 

อันเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตร ี

ชมความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรม

ต่างๆ ในนครหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพ

ความทรงจ าทีจ่ัตุรัสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสี

ชมพู (putra mosque) มัสยดิแห่งเมอืงซึง่สรา้งจากหนิอ่อนสี

กหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนยีบรัฐบาลสชีมพ.ู.มสัยดิอัน

งดงามยิ่งใหญ่และสถานที่ท างานของนายกรัฐมนตรี ตั ้งอยู่เมืองปุตราจายา ผสมผสานทางดา้น

สถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมัยที่สดุในโลก สามารถบรรจุคนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็นสถานทีท่ีส่ัมมนา 

การประชุมต่างๆ และชมความงามของสะพำนวำวำซนั สะพาน

สวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่งประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคาร

กระทรวงการคลั ง น าท่ านเดิน เล่นถ่ายรูป  China-Malaysia 

Friendship Garden Putrajaya สถานทีเ่ทีย่วแหง่ใหม่ๆ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมะละกำ “นครแห่งประวัตศิาสตร์

ของมาเลเซีย”มะละกาเมืองหลวงแรกและเป็นจุดเริม่ตน้ของ

ประเทศมาเลเซีย ยอ้นรอยประวัติศาสตร์ที่เต็มไปดว้ยร่องรอย

อารยะธรรม 



S P H Z - M 3  | 6 

 

บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

ไฮไลทพ์เิศษ!!!! น ำทำ่นลอ่งเรอืชมแมน่ ำ้มะละลำ เมือ่เรอืออกสู่แม่น ้า คุณจะไดช้ืน่ชมความสวยงาม

ของภาพปฏมิากรรมฝาผนัง ศลิปะทอ้งถิน่ และเพลดิเพลนิกบับารร์มิน ้า ขณะอยูบ่นเรอื ถา่ยรปูเก็บภาพความ

ทรงจ าของเมอืงอนัมสีสีนัแหง่มะละกาแบบชลิ ๆ  

ค ำ่    บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  
โรงแรมทีพ่กั โรงแรม MALACCA ECO TREE HOTEL / MARVELUX HOTEL / ARISSA HOTEL 
หรอืเทยีบเทำ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่ ี ่    จตัรุสัดชัทส์แควร ์ - St.Paul’s Church  – สนำมบนิ – กรงุเทพฯ   (B/L/-) 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำร 

น าชมเมอืงมะละกา จตัุรสัดชัทส์แควร ์จุดศูนยก์ลางทางการปกครองในตลอดช่วงระยะเวลา 154 ปี ที่

ฮอลันดาเขา้ยดึครองมะละกา ปัจจบุนัเป็นสัญลักษณ์ส าคัญของการทอ่งเทีย่วเมอืงมะละกาจัตรัุสดัตชส์แควร์

ตัง้อยู่บนถนนลักษมานา สองฟากถนนเป็นอาคารรา้นคา้ตึกแถวแบบชโิน-โปรตุกีสอายุกว่า 200 ปี มี

เอกลักษณ์โดดเด่นในการทาสแีดงปนูกนิหมาก หรอืส ีsalmon pink เป็นยา่นทีม่สีสีดสวยงามทัง้ตัวอาคาร

และอฐิทีป่นูถนนทางเดนิรถและทางเดนิเทา้ชมวหิาร St.Paul’s Church ตัง้อยูบ่นเนนิเขาเซนตป์อล สรา้ง

ขึน้ในปีพ.ศ. 2064 ปัจจบุนัเหลอืเพยีงผนังสีด่า้นไวเ้ป็นหลกัฐานทางประวัตศิาสตรเ์พือ่ใหค้นรุน่หลังไดเ้รยีนรู ้

เท่านั้น ในยุคที่โปรตุเกสปกครองมะละกาโบสถ์แห่งนี้ช ื่อว่า 

NosaSenhora แต่เปลีย่นเป็น St. Paul เมือ่ชาวดัตชเ์ขา้มา

ปกครอง ดา้นหนา้มรีปูปัน้นักบญุฟรานซสิ เซเวยีร ์(St. Francis 

Xavier) ผูม้ชี ือ่เสยีงดา้นการเผยแผ่ศาสนาครสิตน์กิายโรมันคา

ทอลิคและมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครัง้จนกระทั่ง

เสยีชวีติศพของนักบุญฟรานซสิจงึไดรั้บการฝังไวท้ีห่นา้โบสถ์

แห่งนี้ก่อนจะน าส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย ชมป้อมปืน

โปรตุเกส  เอฟาโมซ่า ในยุคล่าอาณานิคม เมื่ออดีต 400 ปี

มาแลว้ ถ่ายรูปกับเรือสนิคา้โบราณจ าลองจากตะวันตก เมอืงแห่งประวัตศิาสตร์ของมาเลเซยีซึง่เคยอยู่

ภายใตก้ารปกครองของฮอลันดา โปรตเุกส และ องักฤษ มากอ่น 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร  

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนินำนำชำต ิกวัลำลมัเปอร ์
 

เอกสำรทีใ่ชเ้ดนิทำงกลบัประเทศไทย (เฉพำะชำวตำ่งชำต)ิใชต้อนเช็คอนิสำยกำรบนิ 
ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass (ทวัรบ์รกิำรชว่ยลงทะเบยีนให)้ 
 

17.45 น.   ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิสุวรรณภูม ิโดยสำยกำรบนิ MALAYSIA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่MH785 มี
อำหำรและเครือ่งดืม่บรกิำรบนเครือ่ง 

18.55 น.   เดนิทำงกลบัถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

 
เมือ่เดนิทำงถงึไทย 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

 

 
   เด็กอำย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทำ่นที ่2 ในหอ้ง  รำคำเทำ่ผูใ้หญ ่

เด็กอำย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TWN/DBL เป็นทำ่นที ่3 ในหอ้ง  ลดรำคำ 1,000.-บำท 
เด็กอำย ุ2-11 ปี พกัหอ้ง TRP แบบเสรมิเตยีง   ลดรำคำ 300.- บำท 
มตี ัว๋เครือ่งบนิแลว้จอยแลนด ์      ลดรำคำ 4,000.-บำท 

เงือ่นไขกำรจอง มดัจ ำทำ่นละ 7,000 บำท 
*** เมือ่ช ำระคำ่มดัจ ำแลว้ถอืวำ่รบัทรำบเงือ่นไขกำรจองทวัรท์กุประกำร *** 

หำกทำ่นสนใจตดักรุป๊หรอืท ำกรุป๊เหมำ กรณุำตดิตอ่ผำ่น AGENCY 

*พเีรยีดรำคำโปรโมช ัน่ 12,999.- ไมส่ำมำรถตดักรุป๊เหมำได ้* 

 
พรอ้มสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ใหเ้จำ้หนำ้ทีจ่องทวัร ์/ สว่นทีเ่หลอืจำ่ยกอ่นเดนิทำง 15 วนั 

*** กรณุำตรวจสอบพำสปอรต์ ตอ้งมอีำยใุชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นบัจำกวนัเดนิทำง*** 
หมำยเหต ุ โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นกำรปรบัเปลีย่น

รำคำ  
หำกมกีำรปรบัขึน้ของภำษนี ำ้มนัของสำยบนิหรอืกำรเปลีย่นแปลงกฎกำรเขำ้ประเทศทีม่คีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่เตมิ 

 

อตัรำนีร้วม   

 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทางตามรายการทัวร ์
 ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ชัน้ประหยดั ไป/กลับตามก าหนดการของคณะทัวร ์รวมน ้าหนักกระเป๋า 30 กก. 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่น  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวัน

เดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

อตัรำนีไ้มร่วม   

 คำ่ทปิไกด+์คำ่ทปิคนขบัรถเหมำจำ่ยทำ่นละ 1,500 บำทช ำระทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิ(ไมร่วมคำ่ทปิหวัหนำ้
ทวัรต์ำมควำมพงึพอใจ) 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิรวมถงึ VACCINE PASSPORT 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

อตัรำคำ่บรกิำรพกัหอ้งละ2-3 ทำ่น 
**ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงตำ่งชำตเิก็บเพิม่ 1,000 บำท** 

วนัทีเ่ดนิทำง ผูใ้หญ ่
ทำรกอำยตุ ำ่กวำ่ 2 

ปี 
พกัเดีย่ว 

วนัที ่11 – 14  สงิหำคม 2565   (วนัหยดุ
ยำว) 

15,999.- 3,900.- 4,900. - 

วนัที ่21 – 24  ตลุำคม 2565 (วนัหยดุยำว) 
14,999.- 3,900. - 

4,900. - 

วนัที ่17 – 20  พฤศจกิำยน 2565 
12,999.- 3,900. - 

4,900. - 

วนัที ่02 – 05  ธนัวำคม 2565 (วนัหยดุยำว) 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

วนัที ่09 – 12 ธนัวำคม 2565 (วนัหยดุยำว) 
13,999.- 3,900. - 

4,900. - 

วนัที ่15 – 18 ธนัวำคม 2565 
12,999.- 3,900. - 

4,900. - 

วนัที ่29 ธนัวำคม – 01 มกรำคม 2566 
(วนัหยดุเทศกำล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 

วนัที ่30 ธนัวำคม – 02 มกรำคม 2566 
(วนัหยดุเทศกำล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 

วนัที ่31 ธนัวำคม – 03 มกรำคม 2566 
(วนัหยดุเทศกำล) 

16,999.- 3,900. - 
4,900. - 
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บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

เอกสำรทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 เอกสาร VACCINE CERTIFICATE 

เงือ่นไขกำรจองทวัร ์ 

หำกไมไ่ดร้ว่มบรกิำรทำนอำหำร หรอืคำ่ต ัว๋เขำ้ชมใดๆ ในกรณีจอยทวัรไ์มส่ำมำรถคนืเงนิได ้เนือ่งจำกคำ่บรกิำรที่
ตำ่งประเทศเป็นแบบเหมำจำ่ย 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง
ใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น
ใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน
รายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด  

4. คำ่ทวัรเ์ป็นแบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัทวัรใ์นตำ่งประเทศ ไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ทวัรใ์นทกุกรณี 
5. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
6. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

หมำยเหต ุ

 หากคณะเดนิทางไมถ่งึ 10 ทา่นคนืเงนิเต็มจ านวน 
 หากมเีหตุสุดวสิัยอันเกดิจากประกาศสถานการณ์โควดิท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้อา้งองิตาม พรบ. ธุรกจิน าเที่ยว หัก

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิโดยมใีบเสร็จยนืยนักบัลกูคา้ 
 เรือ่งหอ้งพกัชว่งเทศกำล หอ้งพักทีล่กูคา้ระบตุอนจองทัวร ์ทางบรษัิทจะ Request ใหท้างโรงแรมตามขัน้ตอน ใน

บางครัง้โรงแรมอาจเปลีย่นชนดิหอ้งพักของลูกคา้ ณ วันเขา้พัก แต่ทางบรษัิทยนืยันว่าจะเพยีงพอต่อจ านวนลูกคา้ 
เชน่ 
Request ส าหรับเตยีง Double Bed หากหอ้งไมพ่อ อาจะเป็นหอ้ง TWN ขยบัเตยีงใหช้ดิกนั 
Request ส าหรับเตยีง Triple Bed หากหอ้งไมพ่อ จะจัดใหเ้ป็น 2หอ้ง โดยไมเ่ก็บเงนิเพิม่ ตามเงือ่นไขของโรงแรม
ทีจ่อง 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุจ าเป็นสดุวสิัยจนไมอ่าจแกไ้ข
ไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์
และเหตุสุดวสิัยบางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบ
เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่่าในกรณีใดก็
ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสทิธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรอืสับเปลี่ยนรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 15 ท่าน การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถขอหัก
ค่าบรกิารคนืได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ ปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ
ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การ
สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 


