้
ประทับใจก ับอากาศที่เย็นตลอดปี เก็นติงไฮแลนด
์กัวลาลัมเปอร ์
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรกของกำรเดินทำง
........ น.
........ น.
........ น.

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

(1)

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ – มำเลเซีย – เก็นติง้

คณะพร้ อมกัน ณ สนำมบินสุ วรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ ำที่ ..... เคำน์ เตอร์ ....... สำยกำรบิน...........
พบเจ้าหน้าที่บริ ษทั เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์ ต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่ องสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ กรุ งกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย โดยเที่ยวบินที่ .............
(บริกำรอำหำรและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
คณะเดินทางถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนาท่านนัง่
รถโค้ชปรั บอากาศเดิ นทางสู่ ภตั ตาคาร ประเทศมำเลเซี ย ปั จจุบนั ประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐและปกครองด้วย
ระบอบประชาธิ ปไตยแบบรัฐสภา มีรูปแบบการปกครองคล้ายอังกฤษกับสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ประมุข
แห่งรัฐมีตาแหน่งเป็ นพระราชาธิ บดี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขำเก็นติง้ ไฮแลนด์ สถานตากอากาศและสถานคาสิ โน
ระดับชาติ บนยอดเขาสู งกว่าระดับน้ าทะเลถึง 6,000 ฟิ ต โดยการนัง่ กระเช้าลอย
ฟ้ า ที่สถานี SKY WAY เทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดที่สะดวกปลอดภัยและเร็ วที่สุดใน
โลกสามารถวิ่งได้เร็ วสุ ด 6 เมตร ต่อวินาที จากสถานี ถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4
กิ โลเมตรยาวที่ สุดในเอเชี ย ท่านจะได้ชมวิวทิ วทัศน์ของมุ มสู งที่ สวยงามผ่าน
ภูเขาและทิวไม้ที่ท่านต้องประทับใจ จากนั้นนาท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พกั
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร แบบบุฟเฟต์ ภำยในโรงแรม

จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยใน GENTING (สุ ภำพสตรี และสุ ภำพบุรุษ แต่ งกำยสุ ภำพสำกลนิยม
รองเท้ ำหุ้มส้ น) เสี่ ยงโชคในบ่อนคาสิ โนระดับชาติที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ๊ค
พักที่ FIRST WORLD HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ องของกำรเดินทำง
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ค่ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

17.00 น.

เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กัวลำลัมเปอร์

รับประทำนอำหำร ณ โรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเดิ นทางลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ ผ่านชมทัศนี ยภาพของขุนเขาที่อยู่เบื้องล่าง
ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่สุดแสนจะบริ สุทธิ์ ของเก็นติ้งไฮแลนด์ ชมปุยเมฆที่
ลอยอยูเ่ บื้องล่าง ซึ่ งจะทาให้ท่านรู ้สึกเหมือนอยูท่ ่ามกลางท้องฟ้ าที่สวยงาม จากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ผ่านชมพระราชวังสุ ลต่าน, ตึกรัฐสภา, สถานีรถไฟฟ้ า, มัสยิด กลาง, ตึกแฝดเปโตรนัส ตึก
แฝดที่เคยเป็ นตึกที่สูงที่สุดในโลก สู งถึง 452 ผ่านชม หอคอย KL TOWER จัดเป็ นหอคอยที่สูงเป็ นอันดับ 4
ของโลก สู งถึง 421 เมตร ซึ่ งหอคอยแห่งนี้ใช้เป็ นสถานีขนส่ งโทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน์ทุกช่อง
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร
พักที่ ANCASA HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง
เช้ ำ

(2)

(3)

กรุงกัวลำลัมเปอร์ – ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านบันทึกภาพความประทับใจที่ จัตุรัสเมอร์ เดก้ ำ สถานที่ฉลองเอกราชหลังจากที่องั กฤษเคยปกครอง
มาเลเซี ยมายาวนาน ชมอาคารสวยๆรอบๆเช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซึ่ งปั จจุบนั ได้ใช้เป็ นที่ทาการ
ของศาลสู งและยังได้ชื่อว่าเป็ นอาคารที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่ งของมาเลเซี ยด้วย ชม
อดีตเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่ งมีความสู งถึง 100 เมตรโดยธง Union Jack ของ
อังกฤษซึ่ งได้ถูกลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซี ยขึ้นแทน ในวันฉลองเอก
ราช 31 สิ งหาคม ค.ศ.1957 อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมชื่ อดัง ใน
ห้างสรรพสิ นค้า Suria KLCC Shopping Center นานาชนิด จนถึงเวลานัดหมายนาท่านเดินทางสู่ ภตั ตาคาร
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านชม พระรำชวังสุ ลต่ ำน อีสตาน่า ไนการ่ า ถ่ายรู ปด้านหน้ากับพระราชวังของสุ ลต่านมาเลเซี ยจากนั้น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตรำจำย่ ำ สร้างขึ้นเพื่อลดปั ญหาการจราจรของกรุ ง
กัวลาลัม เปอร์ และเมื องที่ เติ บโตขึ้ นทุ ก วัน โดยย้า ยสถานที่ ส าคัญต่ า ง ๆ ทาง
ราชการทั้ งหมดมารวมกันเป็ นตึกขนาดใหญ่พร้ อมสาธารณู ปโภคต่างๆอย่าง
เป็ นระบบ นาท่านชม มัสยิดสี ชมพู ที่งดงามยิ่งซึ่ งเป็ นสถานที่ที่มีสถาปั ตยกรรม
งดงาม ให้ท่านได้บนั ทึกภาพความประทับใจ (ใช้ เวลำเดินทำงจำกกัวลำลัมเปอร์ -ปุตรำจำย่ ำประมำณ 1 ชม.)
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร

........ น.
....... น.

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินกัวลาลัมเปอร์
ออกเดินทำงสู่ กรุ งเทพฯ เทีย่ วบินที่ ………...
คณะเดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ จากเรา เฟิ ร์สท เวิลด์ ทัวร์

