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มะละกา เลโกแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 

     
ท่องเมืองมรดกโลก มะละกา ชมสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตกิุส ต่อเติมจินตนาการกบัสวนสนุกเลโกแลนด์  
ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตกึแฝดปิโตรนัส เพลิดเพลินกบัการช็อปปิง้ในนครกัวลาลัมเปอร์ 

ลิม้รสบะกุ๊ดเต๋ กระดกูหมตูุ๋นยาจีนอนัลือช่ือ 

วันแรกของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - มะละกา 

03.30 น. คณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตู 6 โซน M เคาน์เตอร์สายการบิน Malaysia Airlines โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

06.00 น. เหินฟ้าสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ Malaysia Airlines เท่ียวบินท่ี MH 797 
09.10 น. ถงึสนามบนินานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง; +1) น าท่านรับสมัภาระ และผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากร ชมความงามของสนามบินท่ีสร้างขึน้ตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า แล้ว
น าท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี 
ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ บนัทกึภาพความทรงจ าท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมี
ฉากหลงัเป็นมัสยิดปุตรา มสัยิดแห่งเมืองซึง่สร้างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงาม
ของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ ซึง่มีรูปร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองมะละกา นครแห่งประวตัิศาสตร์ของประเทศมาเลเซีย และเมืองมรดกโลกอนังดงามด้วย
สถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตกิุส น าท่านสมัผัสร่องรอยอารยธรรมตะวนัตกท่ีเคยปกครองดินแดนนี ้ชมดัทช์สแควร์ 
อดีตย่านท่ีอยู่ของชาวฮอลนัดา ชมความงดงามของอาคารสตัดฮวิส์ น า้พุวิคตอเรีย โบสถ์คริสต์ จากนัน้น าท่านชม
ทศันียภาพของช่องแคบมะละกาจากเนินเขาเซนต์ปอล และสกัการะรูปปัน้นกับุญเซนต์ฟรานซิสซาเวียร์อนัศกัด์ิสิทธ์ิ 
ท่ีวิหารเซนต์ปอล ซึง่เคยเป็นท่ีตัง้ร่างของท่าน ก่อนย้ายไปฝังท่ีเมืองกวั ประเทศอินเดีย ชมป้อมปืนใหญ่ เอฟาโมซา 
ท่ีสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1511 หนึ่งในสญัลกัษณ์ของเมืองมะละกา แล้วอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเดินชมเมืองใน
ย่านถนนยองเกอร์ สตรีท ซึง่มีร้านค้าเรียงรายกนัในบรรยากาศท่ีผสมผสานกลิ่นอายของอดีตและยุคสมยัใหม่ ใน
ยามค ่าคืน ถนนสายนีจ้ะเปลี่ยนเป็นถนนคนเดิน เพ่ิมสีสนัในการเท่ียวชมเมือง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Hotel Equatorial Melaka หรือเทยีบเท่า ในมะละกา 
 
 

 14,900.- 
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วันที่สอง มะละกา - สวนสนุกเลโกแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่เมืองยะโฮร์บารู เมืองหลวงของรัฐยะโฮร์ เพลิดเพลินกับ
สวนสนุกเลโกแลนด์ แห่งแรกในเอเชีย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
พิชิตรถไฟเหาะ ปีนป่ายบ้านต้นไม้ นัง่เรือล่องแก่ง หรือต่อเติมจินตนาการกับ
เคร่ืองเลน่กวา่ 40 ชนิด ใน 7 โซน รวมถงึไฮไลต์โซนมินิแลนด์ ท่ีใช้ตวัตอ่เลโกจ าลองสถานท่ีส าคญัตา่งๆ ทัง้ในมาเลเซีย
และในอาเซียน ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูน่ครกัวลาลัมเปอร์ ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของมาเลเซีย ซึง่ถือก าเนิดขึน้ในทศวรรษท่ี 1850’s ในฐานะเป็นเมืองส าคญัในการค้าดีบกุ เพราะเป็นดินแดนท่ีบรรจบ
กนัของแมน่ า้กอมบกั (Sugai Gombak) และแมน่ า้คลงั (Sugai Klang) (อาหารกลางวัน อสิระตามอัธยาศัย) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Radius Hotel หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม กัวลาลัมเปอร์ ซิตีท้วัร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์เดกา หรือ Dataran Merdeka จัตุรัสแห่งเอกราช สถานท่ีแห่งความภาคภูมิใจของคน
มาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยท่ีสดุในมาเลเซีย
ซึง่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ สถานท่ีพบปะ
สงัสรรค์ของชนชัน้สงู และท่านยงัสามารถชมเสาธงท่ีเคยท าสถิติสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถึง 100 เมตร แล้วน าชม
อสิตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม่ สถานท่ีประทบัของสมเดจ็พระราชาธิบดีหรือยงัดีเปอร์ตวนอากง 
ตัง้อยู่ท่ีถนน Jalan Duta มีพืน้ท่ีถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวงัเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม สร้างขึน้
ตัง้แต่ปี 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกว่า 8 ,000 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นท่ี
ประทบัในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 จากนัน้น าท่านสูวั่ดเทียนโฮ่ว วดัจีนท่ีสวยงามท่ีสดุในกรุงกวัลาลมัเปอร์ พร้อม
สกัการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมิบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือช่ือ 
น าท่านถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตรนัส ซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก ด้วย
ความสงูถงึ 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชัน้ โดยมีสะพานเช่ือมท่ีชัน้ 41 และ 42 จากนัน้น าชมโรงงานชอ็กโกแลต เพ่ือ
ซือ้หาช็อกโกแลตเป็นของฝาก แล้วน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึง่ตัง้อยู่บริเวณฐานของตกึแฝดปิโตรนัส 
เพ่ือชมวิถีชีวิตของชาวนครกวัลาลมัเปอร์ พร้อมเลือกช็อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

18.50 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airlines เท่ียวบินท่ี MH 776 
20.00 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
สายการบนิ 

สายการบนิ ขาไป ขากลับ 

MH MH 797: 06.00-09.10 / MH 785: 11.05-14.15 MH 780: 17.50-18.55 / MH 776: 18.50-20.00 
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อัตราค่าบริการ 
วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

ก.พ. 7-9, 20-22 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- +6,000.- 

มี.ค. 11-13, 25-27 14,900.- 14,900.- 13,900.- 12,900.- +6,000.- 

เม.ย. 13-15, 14-16, 30-2 พ.ค. 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- +6,000.- 

พ.ค. 5-7, 20-22 15,900.- 15,900.- 14,900.- 13,900.- +6,000.- 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจร และคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถงึคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (พกั 2 ท่านตอ่ห้อง เดก็พกัรวม กรณีพกับนเก็นติง้ฯ ไมม่ีเตียงเสริม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ี รถรับสง่ อาหารตามท่ีระบุในรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าท่านละ 2 ใบ น า้หนกัรวมไมเ่กิน 30 กิโลกรัม (ส าหรับสายการบิน Malaysia Airlines) 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการท่องเท่ียว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์ มินิบาร์ อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากท่ีระบุ ฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ 
 - คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม (7%) และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (3%) 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสิทธิของผู้จัด โดยยึดถือตาม

สภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีท่ีท่านไมไ่ด้ท่องเท่ียวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการ
สละสิทธิเรียกร้องเงินคา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถงึภยัธรรมชาติ การ
ก่อการร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพ่ิมราคา หรืออตัราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีท่ีมีผู้จองทวัร์ไมถ่งึ 25 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าท่ีนัง่ละ 10,000 บาท โดยส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั 

ทัง้นี ้กรณียกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาทต่อท่ีนั่ง, 
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการ
เดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อยกว่านัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล 
รวมถงึเท่ียวบินพิเศษ เช่น เท่ียวบินเหมาล า ซึง่บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือท่ีพกั และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 


