วันแรก : กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจาย่ า – มะละกา – ยะโฮร์ บาห์ รู

( - / เทีย่ ง / - )

……... น. รับคณะ ณ สนามบิน KLIA กรุ งกัวลาลัมเปอร์
……... น. อิสระอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาคณะไปยังเมืองใหม่ปตุ ราจาย่ า Putra Jaya เมืองศูนย์กลางของหน่วยงานราชการและ
โครงการนาร่ องทานด้านไอที ซึ่งได้แนวคิดมาจาก ระบบอิเลคทรปนิกส์ หรือ E-Government นครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้า
อย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรณที่ 21นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจได้แก่ เปอร์ ดานาปุตรา Perdana Putra ตั้งอยูต่ รงจุดที่สูง
ที่สุดซึ่งสามารถมองลงมาเห็นบริ เวณด้านล่างทั้งหมด Perdana Putra Complex ประกอบด้วยสานักงานนายกรัฐมนตรี เสรี เพอดา
นา สถานที่พานักประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรา Putra Mosque มีโดมสี ชมพูก่อสร้างด้วยหิ นแกรนิตสี กหุ ลาบ
ออกแบบง่ายๆแต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ นเครื่ องประดับความโดดเด่น สะพานปุตรา งดงามตรึ งตา
ด้วยสถาปั ตยกรรมที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว จากนั้นนาคณะเดินทางสู่เมืองมะละกา “นครแห่ งประวัตศิ าสตร์ ของมาเลเชีย” ซึ่ง
เคยเป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกา นักเดินเรื อทัว่ โลกทั้งอดีตและปั จจุบนั ต่างรู ้จกั ที่นี่เป็ นอย่างดี) นครที่
ผสมผสาน ระว่างชาวดัช โปรตุเกส อังกฤษ จีน ทาให้มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมและสถาปั ตยกรรม นาคณะเดินขึ้นเขา
St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรู ปปั้นนักบุญ St. Fracis ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ (ตามตานานเล่าว่าเมื่อหลายร้อยปี ล่วงมาแล้ว
นักบุญ Farncisได้สิ้นชีวติ ไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพท่านไว้ในมะละกา ต่อมาได้ขดุ ศพท่านขึ้น เพื่อจะนาท่านไปฝังที่เมืองกัวร์
ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่าศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตาแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวัง
วาติกนั แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปี ผ่านไป
ขอให้ตดั แขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวติ อยู่ จึงได้รับประกาศให้เป็ นนักบุญ St. Francis Xavier และ
อีก 60 ปี ผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรี ยข์ องท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็ จแล้ว ปรากฏว่าในวันหนึ่งเกิด
ฟ้ าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หกั ลงมาถูกแขนหัก เหมือนแขนข้างที่ตดั ส่งให้พระราชวังวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผนู ้ บั ถือทัว่ โลก
และมีโรงเรี ยนในชื่อท่านทัว่ โลก จากนั้นชมทิวทัศน์ และดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรเดินลงจากเขา ชมป้ อม A
Famosa ป้ อมป้ องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทาลายโดยอังกฤษจนเกือบหมดเพราะไม่ตอ้ งการให้มะละกามีเขี้ยวเล็บ จึงเหลือไว้แค่
ประตู Porta De Santiago สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เมืองยะโฮบารู
19.00 น. อิสระอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าที่พกั โรงแรม แกรนด์ เซ็นโตซ่ า หรือ เทียบเท่ า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง : เลโก้แลนด์ – Johor Premium outlet – เก็นติง้

( เช้ า / - / - )

08.00น. บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม หลังจากนั้น นาท่านเดินทางสู่วดั Arulmigu Sri Rajakaliamman
Glass Temple วัดของชาวฮินดู ที่สวยงามด้วยสถาปั ตยกรรม ที่สร้างจากแก้วจานวนมาก
10.00 น. นาท่านสู่ เลโก้ แลนด์ (รวมค่ าเข้ าชม) แห่งที่หกของโลก ประกอบไปด้วยเครื่ องเล่นกว่า 40 เครื่ องเล่น 7 โซน คือ Lego Kingdom ,
ImaginationLand of Adventure , Lego Techic, TheBeginning Lego City Miniland โดยใช้ตวั ต่อเลโก้มากที่สุดถึง 50 ล้านตัว จุด
ศูนย์กลางที่นี่คือ Miniland ที่จาลองสิ่ งก่อสร้างโดดเด่นทัว่ เอเชีย ในอัตราส่วน 1:20 ซึ่งทั้งคน รถไฟ รถยนต์ เครื่ องบิน จะเคลื่อนไหว
เหมือนจริ งได้ดว้ ยปุ่ มปังคับเพียงปุ่ มเดียว
1. โซน The Begining คือ บริ เวณทางเข้าสวนสนุก ประกอบด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ และร้านขายของที่ระลึก
2. โซน Miniland ที่ใช้ตวั เลโก้ประกอบขึ้นมาจาลองสถานที่สาคัญ ของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย โดยโซนนี้ถือว่าเป็ นโซนไฮไลท์ของ
สวนสนุกเลยก็วา่ ได้
3. โซน Lego Technic เครื่ องเล่นน่าตื่นเต้น หวาดเสี ยวด้วยรถไฟเหาะ
4. โซน Lego Kingdom ชมปราสาทแห่งเวทมนตร์ และนัง่ รถไฟเหาะ บนหลังมังกร
5. โซน Land of Adventure ผจญภัยไปในเกาะไดโนเสาร์ และปิ รามิดแห่งอียปิ ต์
6. โซน Imagination ที่สร้างเสริ มจินตนาการให้คุณหนูนอ้ ยทั้งหลายด้วยตัวต่อเลโก้หลากหลายแบบ
7. โซน Lego City ที่ให้เด็ก ๆ ได้ลองบังคับรถและเรื อ เพื่อให้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
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นอกจากนี้ ยังมีหอคอยที่มีความสูงถึง 41 เมตร เพื่อให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมเลโก้แลนด์ไปรอบ ๆ แบบ 360 องศา ในเวลา 50
วินาที ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย (อาหารกลางวันอิสระ) หลังจากนั้นเดินทาง นาท่านเยีย่ มชม johor premium outlets ศูนย์การค้า
Johor Premium Outlets เป็ นศูนย์การค้าในเครื อ Premium Outlets ของสหรัฐอเมริ กา แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ Johor
Premium Outlets (JPO), มีร้านค้าแบรนด์เนมหรู ช้ นั นา กว่า 80 ร้านค้า ทั้ง Coach , Charles & Keith , Burberry , Armani , Vincci
และอีกมามาย ถือเป็ นสาขาที่ 70 ของ the Premium Outlet portfolio หนึ่งในพรี เมี่ยมเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุด จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เก็นติ้ง
17.00 น. อิสระอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาคณะสู่สถานี เก็นติง้ สกายเวย์ Genting Sky Way ท่านจะได้สนุกสนานกับการนัง่ กระเช้า
ลอยฟ้ า ที่ได้รับการยกย่องให้เป็ นระบบโมโนเคเบิ้ลคาร์ที่เร็ วที่สุดของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดซึ่งสามารถวิง่
ได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่เขียวชอุ่มไปตลอดทาง พร้อมทั้งสัมผัสปุย
เมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริ สุทธิ์อนั หนาวเย็น ( โปรดนาเสื้ อกันหนาวติดตัวไปด้วย )
**หมายเหตุ การขึน้ กระเช้ าเคเบิล้ คาร์ บนเก็นติง้ รบกวนแยกกระเป๋ าใบเล็กเพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง เนื่องจากทางกระเช้ าไม่
อนุญาต ให้ นากระเป๋ า ความสู ง เกิน 22 นิว้ ขึน้ บนกระเช้ า**
ถึงสถานีบนรี สอร์ท นาคณะเข้าสู่ที่พกั โรงแรม เฟิ ร์ ทเวิลด์ First World Hotel หลังจัดเก็บสัมภาระเรี ยบร้อยแล้วไกด์จะเป็ นผูน้ า
ท่านชมคาสิ โนระดับชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ ยงโชคต่างๆ อาทิ
สล็อตแมชชีน รู เล็ต ไฮโล บัตคาร่ า ลูกเต๋ า ตูม้ า้ เป็ นต้น ** ขอให้ ท่านโชคดีกบั การเสี่ยงโชค **

วันทีส่ าม : ถ่ ายรู ปคู่ตึกแฝด – พระราชวัง – จัตุรัสเมอร์ เดก้ า – ส่ งออก

( เช้ า / - / - )

07.00 น. บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนาท่านชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่หอ้ มล้อม
ด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุม่ ไม้ที่สวยงามตระการการตามเส้นทาง ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา
มัสยิดหินอ่ อน สถานีรถไฟทีเ่ ก่ าแก่ KL TOWER หอคอยทีส่ ู งเป็ นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ระหว่ างทางแวะช้ อปปิ้ งสินค้ า
ปลอดภาษีอาทิ นา้ หอม นาฬิ กา กล้ องถ่ ายรู ป ตลอดจนช็อคโกแลตและขนมของฝากต่ างๆ... จากนั้นนาคณะชมจัตุรัสเมอร์ เดก้ า
Dataran Merdeka สถานที่ประกาศอิสรภาพจากการเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ เมื่อถึงวันชาติของประเทศมาเลเซียจะมีการจัดงานรื่ น
เริ ง ชาวมาเลเชียจะมาชุมชนเพื่อเฉลิมฉลองกัน โดยมีเสาธงที่สูง 100 เมตร ซึ่งธงยูเนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถูกชักลงเป็ นครั้ง
สุดท้าย ณ เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 31 สิ งหาคม 1957 และแทนที่ดว้ ยธงชาติมาเลเซีย ความงดงามของสถาปั ตยกรรม อาคารสุ ลต่ านอับ
ดุลซาหมัด Sultan Abdul Samad Building ชม พระราชวังแห่ งชาติ Istana Negara พร้อมทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์
นาคณะถ่ายภาพคู่กบั ตึกแฝด หรือ ตึกปิ โตรนัส Petronas Twin Tower ที่มีความสูง 452 เมตร ไว้เป็ นที่ระลึก
12.00 น. อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านมุ่งหน้าสู่สนามบิน KLIA ทาการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน
…….น. เหิ รฟ้ าสู่กรุ งเทพมหานคร โดยสายการบิน.....................
.........น. เดินทางถึงกรุ งเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม)

พาสปอร์ ต ควรเหลืออายุการใช้ งานอย่ างน้ อย 6 เดือน ณ วันเดินทาง
มิฉะนั้นบริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบกรณีด่านตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่ าน
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