เปิ ดโอกาสทางธุรกิจของท่ านกับงานฮาลาลนานาชาติ ณ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

เดินทางวันที่ 6 เมษายน – 9 เมษายน 2561
วันแรก

ศุกร์ที่ 6 เม.ย.61 กัวลาลัมเปอร์

15.00น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดนแอร์
ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นัง่ เครื่องบิน
16.55น. เดิ นทางสู่ประเทศมาเลเซี ย โดยสายการบิ น รอยัลจอร์แดนเนี่ ยน แอร์ไลน์ เที่ ยวบิ นที่ RJ180 (บริการอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง)
20.05น. ถึงสนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์ ทาพิธีผ่านคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นรับคณะที่ Arrival Hall
เช็กอินเข้าสู่โรงแรมที่ พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง เสาร์ที่ 7 เม.ย.61 ร่วมงาน MIHAS 2018
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30น. นาคณะเข้าร่วมงาน Malaysian International Halal Showcase (MIHAS)
งานแสดงสินค้าและบริการฮาลาลที่ยงิ่ ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผเู้ ข้าร่วมออกร้าน 576 ราย จาก 33 ประเทศทัว่ โลก
มีผเู้ ข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน จาก 70 ประเทศทัว่ โลก งานจะมีสินค้า อาทิ ทั้งผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสาอาง
บริการ แฟรนไชส์ ฯลฯ
(เพื่อความสะดวก รับประทานอาหารกลางวันและเย็นตามอัธยาศัย)
18.00น. กลับสู่โรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย ย่านตลาดกลางคืน

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 8 เม.ย.61

ซิตี้ทัวร์กวั ลาลัมเปอร์- Selangor Islamic Arts Garden Complex-Blue Mosque-ร้านช็อกโกแลต
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30น. ศึกษาและสารวจตลาดการค้า ย่านธุรกิจการค้าของกรุงกัวลาลัมเปอร์
นาท่านซิตี้ทัวร์กรุงกัวลาลัมเปอร์ นาท่านเข้าชม กัวลาลัมเปอร์ ซิ ตี้ แกลเลอรี่ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดี ยวกัน ที่นี่ได้จดั แสดง
ประวัติความเป็ นมาของเมืองกัวลาลัมเปอร์ โมเดลจาลองเมืองกัวลาลัมเปอร์ และเป็ นสถานที่จดั แสดงและจาหน่ ายสินค้า
ที่ระลึก ซึ่งทาจากไม้เนื้ ออ่อนที่แกะสลักอย่างปราณีต
เที่ยง

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ Shah Alam เมืองหลวงรัฐเซลังงอร์ นาท่านเข้าชม Selangor Islamic Arts Garden Complex (โดยการ
จัดตั้งและดูแลของ Yayasan Restu หรือมูลนิ ธิเรสตู) ซึ่งเป็ นศูนย์กลางมรดกทางศิลปะอิสลาม และห้องนิ ทรรศการของที่นี่
ยังได้มีการจาลองถ้าฮิรอ ที่ท่านนบีมฮู าหมัดได้รบั วะฮียค์ รั้งแรก รวมถึงการจาลองบ้านท่านนบีมฮู าหมัด (ซ.ล.) และเรือ
ท่านนบี นูฮ์ (อ.) โครงการที่ เป็ นเอกลักษณ์และมี ชื่อเสี ยงของมูลนิ ธิเรสตู คือ การเปิ ดสอนศิ ลปะอิ สลาม ได้แก่ ศิ ลปะ
ประดับกุรอ่าน อักษรศิลป์ ภาษาอาหรับ และการเขียนกุรอ่านด้วยลายมือ ในนาม สถาบัน Restu College ร่วมละหมาดที่
มัสยิด Sultan Salahuddin Abdul Aziz หรือ Blue Mosque ที่มีสถาปั ตยกรรมอันวิจิตรบรรจง มีความสูงกว่า 350 ฟุต กว้าง
กว่า 170 ฟุต โดดเด่นด้วยโดมสีน้ าเงิน ภายในมีการตกแต่งแบบมาเลย์โบราณ มัสยิดสีน้ าเงินแห่งนี้ มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
มาเลเซีย
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
กลับโรงแรมที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ จันทร์ที่ 9 เม.ย.61 ศึกษาดูงาน- สนามบินนานาชาติกวั ลาลัมเปอร์-กรุงเทพฯ
07.00น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น. เช็กเอ้าท์ออกจากโรงแรมที่พกั
ศึกษาดูงาน Jakel Group ผูน้ าในอุตสาหกรรมสิ่งทอการเติบโตของห้าง Jakel Mall และ Lulu Mall ซึ่งเป็ น ห้างที่จดั จาหน่ าย
สิ่งทอในกัวลาลัมเปอร์และชาห์อะลัม รวมถึงการเติบโตในธุรกิจออนไลน์ ระดับโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
13.30น. ร่วมกิจกรรม พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเครือข่ายกับ นักธุรกิจจากสภาหอการค้ากัวลาลัมเปอร์
19.00น. นาท่านเช็กอิน ณ เคาน์เตอร์สายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยน
22.15น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินรอยัลจอร์แดนเนี่ยน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ RJ181(บริการอาหารและ เครื่องดื่ม
บนเครื่อง)
23.20น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
..............................................................................................

อัตราค่าบริการ สาหรับ 15 ท่าน
ประเภท

พักห้องคู่

สมาชิก TMTA

12,900

พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม
3,500

บุคคลทัว่ ไป

13,500

3,500

อัตรานี้ รวม
*** ตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ สายการบินรอยัลจอร์ แดน ชั้นทัศนาจร
*** รถบัสปรับอากาศบริการนาเที่ยวตลอดโปรแกรม
*** ที่พกั 3 คืน พัก 2-3 ท่าน/ห้อง ระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
*** ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
*** หัวหน้าทัวร์/มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นนาเที่ยว
*** ค่าเข้าชมกัวลาลัมเปอร์ซิตี้แกลเลอรี่
*** น้ าดื่มวันละ 1 ขวด/วัน/ท่าน
*** ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง
*** ทิปมัคคุเทศน์และคนขับรถ
อัตรานี้ ไม่รวม
*** อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนื อรายการ และค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ
เอกสารที่ตอ้ งใช้
*** พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
หมายเหตุ
 เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยทางบริษัทจะคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือชาระโดยตรงกับทางบริษัททางบริษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนของบริษัทที่ได้ระบุไว้ท้งั หมด
ติดต่อสอบถามและจองทัวร์ได้ที่..
คุณสรียา (รัตนาภิบาล) สมันตรัฐ 081-649-1316
คุณดาวุทธ นาวีวงษ์พนิต 086 0006544

