ศึกษาดูงานการศึกษาอาเซียน ณ รัฐปีนัง – เก็นติง้ ไฮ
แลนด์
กรุงกัวลาลัมเปอร์ – เมืองหลวงใหม่ปต
ุ ราจาย่า
(3 วัน 2 คืน)

วันแรก

กร ุงเทพ - หาดใหญ่ – รัฐปีนัง

เช้า

พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เหิ รฟ้ าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและ
อานวยความสะดวก เพื่อเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผ่านด่านสะเดา เพื่อนาท่านเข้าสู่ พิธี
ตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซี ยที่ด่านบูกิตคายูอีต้ มั เป็ นที่เรี ยบร้อย จากนั้นนาท่านศึกษาดู
งาน ณ DISTED สถาบันชื่อดังแห่งหนึ่งของรัฐปี นังที่เป็ นหนึ่งในเครื อของ Wawasan University ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในการสอนในวิชาต่างๆ ชมและเรี ยนรู ้เทคนิ คการสอนและการใช้สื่อการสอนภาษาอังกฤษ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่าน CITY TOUR รัฐปี นัง “เกาะปี นัง” หรื อ เกาะหมาก
เมืองที่ข้ ึนชื่ อว่าเป็ น “ดินแดนไข่ มุกแห่ งตะวันออก” และเมือง GEORGE TOWN ที่ UNESCO ให้เป็ นมรดก
โลกในปี 2008 ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมสิ่ งก่อสร้างที่สวยงามและแปลกตามากมายให้ท่านได้บนั ทึกภาพความ
ประทับใจ

เย็น

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Royal Hotel หรื อ เทียบเท่า

วันที่สอง

รัฐปีนัง - กร ุงกัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้ง ไฮแลนด์

เช้า

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม เดินทางต่อสู่ เดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ “Kuala Lumpur
Garden City of Lights” เมืองหลวง ของประเทศมาเลเซี ย นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนดอกไม้ ประดับประดา
ไปด้วยต้นไม้และพุม่ ไม้ที่สวยตระการตา นาชม จตุรัสเมอร์ เดก้า (Dataran Merdeka) เสาธงที่มีความสู งที่สุด
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ในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุ ลต่านอับดุลซาหมัด (Sultan Abdul Samad
Building) ชม พระราชวังแห่ งชาติ (Istana Negara) ทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ผ่านชม
ทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหิ นอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มี ความสู ง 421
เมตร ตึกแฝดปิ โตรนัส (Petronas Twin Tower) ที่มีความสู งถึง 452 เมตร และช้อปปิ้ งที่หา้ งซูเรี ย ภายใน
ตึกแฝดปิ โตรนาส มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ อมากมาย
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highland) ท่าน
จะได้ตื่นเต้นกับการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า Sky way อิสระกับกิจกรรมต่างๆบน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ จากนั้นนัง่
กระเช้าลอยฟ้ า ที่มีความเร็ วที่สุดในโลก สามารถวิง่ ได้ 6 เมตาต่อ วินาที ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ขึ้นสู่ ยอด
เขาที่มีความสู งถึง 2,000 เมตรอากาศหนาวเย็น และมีหมอกตลอดปี บนยอดเขาเต็มไปด้วยความบันเทิง
หลายรู ปแบบไม่วา่ จะเป็ น คาสิ โน โรงแรมหรู โรงภาพยนตร์ สนามกอล์ฟ และสวนสนุ กอีก 2 แห่ง คือ
Outdoor Theme Park และ First World Indoor Theme Park หรื อ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza
เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความบันเทิงต่างๆ หรื อหาความสาราญจากการเข้าบ่อน คาสิ โนระดับชาติ เพื่อเสี่ ยง
โชค ซึ่ งเปิ ดตลอด 24 ชัว่ โมง

เย็น

รับประทานอาหารค่า แบบุพเฟ่ ต์ ทโี่ รงแรม เพื่อความสะดวกของท่าน จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม First
World Hotel

วันที่สาม

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ – เมืองหลวงใหม่ปตุ ราจายา – ศึกษาด ูงานอาเซียน

เช้า

บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม อาลาเก็นติ้ง เดินทางสู่ เมืองใหม่ปุตราจายา (Putra Jaya) “เมือง
แห่งอนาคตของประเทศมาเลเซี ย” ซึ่งเป็ นเมืองที่สวยงามและทันสมัย นาชม เปอร์ ดานาปุตรา สานักงาน
นายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานที่พานักประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี "มัสยิดปุตรา" สี ชมพู ก่อสร้าง
ด้วยหินแกรนิตสี กุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน ให้ท่านได้ชื่นชมและถ่ายรู ปบันทึกความประทับใจ

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นออกเดินสู่ สถาบัน (MMU) MULTIMDIA UNIVERSITY
ซึ่ งเป็ นสถาบันการศึกษาระดับอุดทมศึกษา มีนกั ศึกษากว่า 4,500 คน 75 สัญชาติ ทัว่ โลก และเป็ น
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกของประเทศมาเลเซี ย

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู่ ที่พกั ............

วันที่สี่

กร ุงกัวลาลัมเปอร์ – ดิ้วตี้ฟรี จังโหลน – หาดใหญ่ - กร ุงเทพ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางถึงด่านสะเดา ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ดิ้วจี้ฟรี จังโหลนน
แล้วเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

.......น.

เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน...................

........น.

เดินทางถึงกร ุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรล้ ู ืม

*หมายเหตุ* โปรแกรมนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของผู้เดินทาง
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ราคาทัวร์ รวม
โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในโปรแกรม
อาหาร (มื้อ) ตามที่ระบุในโปรแกรม
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
ค่ากระเช้าไฟฟ้ า ขึ้น – ลง เก็นติ้ง
รถบัสปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์
ค่าน้ าดื่ม พร้อมอาหารว่าง
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ไป – กลับ

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. อาหารนอกเหนือที่โปรแกรมระบุ
2. ค่าหนังสื อเดินทาง
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มทุกชนิด หรื อ หัก ณ ที่จ่าย
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

หมายเหตุ










จานวนผูเ้ ดินทางขั้นต่าผูใ้ หญ่.............ท่าน
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์ เดินทางเพือ่ ท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อ
กรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่ง
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด

