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มะละกา ยะโฮร กัวลา ปุตราจายา 4 วัน 3 คนื 

 “Hello Kitty+ เลโกแลนด” 

 
 

 

 
 

 
     ……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมช่ันพิเศษสุด ทองเท่ียวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของ
ประเทศเพ่ือนบาน แหลมมลายู ชมตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซ้ือสินคาพื้นเมือง พักผอน พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน…. 
 

โปรแกรมวันเดินทาง   กรกฎาคม 16 – 19 , 17 - 20 ก.ค. 59   
    สิงหาคม 11 – 14 , 25 - 28 ส.ค. 59 
    กันยายน 8 – 11 , 22 – 25 , ก.ย. 59 
    ตุลาคม 6 - 9, 21 – 24 , ต.ค. 59 
    พฤศจิกายน   10 – 13 , 24 - 27 พ.ย. 59 
    ธันวาคม   2 - 5, 9 - 12 ธ.ค. 59 
 

วันแรก   กรุงเทพฯ – เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร 

สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)    
03.30 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4  ทางเขาประตู 6  เคานเตอร M   
สายการบินมาลินโด แอร (OD)        
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06.00 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3  อาคาร 1  เคานเตอร 8   
เจาหนาท่ี คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 

.............. เดินทางโดย  เท่ียวบินท่ี  ............   นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

.............  ถึง สนามบิน  กัวลาลัมเปอร  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1)  
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเกาและเปน
จุดเร่ิมตนกําเนิดประเทศมาเลเซียยุคปจจบัุน และชมเร่ืองราว
ประวัติศาสตรและรองรอยอารยธรรมของชาวตะวันตกที่
ผลัดเปล่ียนหมุนเวยีนเขามาครอบครองดินแดนแหงผลประโยชน
ทางการคา 
ผานชม วัดจีน ซําปอกง และบอน้ําเจาหญิงอังลิโป จากน้ันนําทานชมยาน ดัชทสแควรยานท่ีอยูของ ชาว
ฮอลันดา โบสถชาวคริส อนุสาวรียน้ําพุท่ีสรางเปนท่ีระลึกท่ีพระนางเจาวิคตอเรียครองราชย ครบรอบ 65 
ป ชมหอนาฬกิาท่ีสรางโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใชบอกเวลาสําหรับชาวมะละกา กังหันจําลองของ ชาวดัชท 
อนุสาวรียกระจงตํานานท่ีมาของช่ือเมืองมะละกา ชม วิหารเซนตปอล และรูปปนของนักบุญ เซนตฟรัง 
ฟรานซิส เซอเวีย ท่ีแขนขวาขาดจากการถูกฟาผา และปอมปนใหญ A’FAMOSA ของชาวโปรตุเกสที่
สรางข้ึน เพื่อตอสูขาศึกท่ีเขามารุกราน   

18.00 น. บริการอาหารค่ํา   ณ   ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 2) 
นําทานเขาสู ท่ีพัก The Straits Hotel & Suite  หรือ ระดับใกลเคียงกัน 

 

วันท่ีสองของการเดินทาง            เมืองมรดกโลก  มะละกา – Kitty Town - เลโกแลนด – ยะโฮรบาร ู

06.30 น. บริการอาหารเชา   ณ   หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
อําลาเมืองมะละกา นําทานเดินทางสูใตสุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร (ใชเวลาเดนิทางประมาณ 3.30 
ชม.) นําทานชม ศูนยการคา Johor Premium Outlets เปนศูนยการคาในเครือ Premium Outlets ของ
สหรัฐอเมริกา แหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  Johor Premium Outlets (JPO),  มีรานคาแบรนดเนม 
หรูช้ันนํา กวา 80 รานคา  

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี 4) 
บาย  นําทานเดนิทางสู Hello Kitty Town ใครท่ีเปนแฟนตัวจริงของ Sanrio ตามมา 

Hello Kitty กนัไดเต็มท่ีท่ี Hello Kitty Town สวนสนุกคิตต้ี ทาวน แหงแรก
นอกประเทศญี่ปุน ท่ี มาเลเซีย สวนสนุกคิตต้ี ทาวนแหงนี้ตางจากสวนสนุก
อ่ืนๆ ตรงท่ีมีธีมทุกอยางเปนคิตต้ี ไมวาจะเปนเคร่ืองเลนตางๆ ท้ังรถไฟฟา มา
หมุน ชิงชาสวรรค ลวนแลวแตเต็มไปดวยคิตต้ี ตัวการตูนสุดนารักจากญ่ีปุนท่ีดังไปทั่วโลก เรียกไดวา
เหมือนไดเขาไปอยูในโลกของคิตต้ีจริงๆ นอกจากนี้ไฮไลทของคิตต้ี ทาวนท่ีพลาดไมไดก็คือ บานคิตต้ี 
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หรือ Kitty House ซ่ึงภายในบานจะแบงออกเปนหองนั่งหอง หองครัว หองนอน หองน้ํา ท่ีดูเหมือนเปน
กิจวัตรประจําวันของคิตต้ีนัน่เอง เรียกไดวาเปนการเนรมิตคิตต้ีใหดูมีชีวิตข้ึนมาในสวนสนุกแหงนี ้
จากนั้นนําทานเขาสู เลโกแลนด  LEGO  LAND  เปนสวนสนุกท่ีบริษทั เลโกกรุปจดัสรางข้ึน เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจของเลน และเพื่อสรางความสนุกสนานแกลูกคา และผูช่ืนชอบของเลนตัวตอ โดย
จุดเดนของเลโกแลนด จะนําเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวตอเลโกนานาชนิด ซ่ึง เลโกแลนด นุ
สาจายา เลโกแลนด มาเลเซีย สวนสนุกเลโกแลนดแหงท่ี 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย  เปนสวน
สนุกสําหรับครอบครัว และ เด็ก ดวยเคร่ืองเลนกวา 40 ชนิด บนพืน้ท่ีกวา 200 ไร โดยใชตัวตอเลโกมา 
ประกอบข้ึนมาจําลองสถานท่ีสําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย โดยเปนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็วาได  
และ  เคร่ืองเลนชนิดตางๆสนุกสนานจนไดเวลาสมควร  

18.00 น.        บริการอาหารค่ํา  ณ   ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 5) 
นําทานเขาสูท่ีพัก ยะโฮรบารู  Berjaya Water Front  HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  ยะโฮรบารู – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร  
06.30 น. บริการอาหารเชา   ณ   หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 

นําทานเดนิทาง ตามเสนทางหลวง  นอรท  เซาท  ไฮเวย   สายหลัก ท่ีสวยงามท่ีสุดแหงหนึ่งในภูมิภาค
อาเซียน  ผาน    รัฐ เนกรี เซมบิลัน สลังงอ  เขาสู กรุง
กัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของมาเลเซีย  ซ่ึงในอดีตเมือง
หลวงแหงนี้เร่ิมจากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมือง
แรโดยในปลายศตวรรษท่ี 18 มีการคนพบแรดีบุกใน
บริเวณท่ีแมน้าํ Klang  และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน  
และ เมืองหลวงแหงนีน้ําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดท้ังในดานการคา การพาณิชย การธนาคาร 
และ การเงิน รวมท้ังการผลิต การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การทองเท่ียว  
นําทานเดนิทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ท่ีไดนําเอาหนวยงานของราชการมารวมกันไว
ในท่ีเดยีวกัน ถายรูปเปนท่ีระลึกกับ มัสยดิสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชม
ทะเลสาบ เปอรดานาปุตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทางสถาปตยกรรม ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยางมีระบบ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 7)  
เดินทางตอ สู กัวลาลัมเปอร ซ่ึง ในอดีตเมืองหลวงแหงนี้เร่ิมจากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมืองแร
โดยในปลายศตวรรษท่ี 18 มีการคนพบแรดีบุกในบริเวณท่ีแมน้าํ Klang  และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน  
และ เมืองหลวงแหงนีน้ําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดท้ังในดานการคา การพาณิชย การธนาคาร 
และ การเงิน การผลิตส่ิงตางๆ 

แวะชม ถํ้าบาตู (Batu Cave) สรางข้ึนเปนวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศ
ถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู  มีรูปปนของ
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พระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนท่ีนาประทับใจแกผูมาเยือน….จากนั้นนาํทาน เขาชม 
บักกุดเต ซ่ึงเปนเคร่ืองยาจีน ท่ีข้ึนช่ือในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใสเปนหมู ไก ปรุงได
ตามใจชอบกบัขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซ้ือ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองหลวง 
กัวลาลัมเปอร ซ่ึงอยูในรัฐสลังงอร เปนแหลงแรดีบุก มากท่ีสุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือกซ้ือ ชอคโก
แลต ท่ีโรงงานผลิตเองจําหนายเองในราคากันเอง  
ถายรูปคูกับ ตกึแฝดท่ีสูงท่ีสุดท่ีในโลก อาคารเปโตรนาส เปนอาคารแฝดท่ีสูง
ท่ีสุดของโลก ดวยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ช้ัน โครงสรางภายนอก
อาคารประกอบดวยกระจกและเหล็ก เปนอาคารหอคอย 2 อาคาร เช่ือมโดย
สะพานลอยฟา (skybridge) อาคารแฝดใชบริษัทรับเหมากอสรางจาก 2 
ประเทศ คือญ่ีปุน และเกาหลี โดยมีนัยยะเปนการแขงขันกันเปนผูนําทางดาน
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา สะพานลอยฟานีเ้คยใชเปนท่ีถายทําภาพยนตร ฮอลีวูดมาแลว  ชอป
ปง หาง (Suria KLCC Mall)  บริเวณ ตึกแฝด  TWIN TOWER  หางดังของกรุงกวัลาลัมเปอร ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศ การชอปปงของคนทองถ่ิน 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา   ณ   ภตัตาคาร  (ม้ือท่ี 8) 
นําทานเขาสู ท่ีพัก  Ancasa Hotel  หรือระดับใกลเคียงกนั 

 

วันท่ีสี่ของการเดินทาง  กัวลาลัมเปอร ซิตี้ทัวร – กรุงเทพฯ 
07.00 น. บริการอาหารเชา   ณ หองอาหารของโรงแรม   (ม้ือท่ี 9) 

จากนั้น เท่ียวชม จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนท่ีต้ังของ
เสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ท่ีไดรับการ
ชักข้ึนสูยอดเสา เม่ือเวลาเท่ียงคืนของวนัท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เม่ือ
ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ เปนอาคาร
สุลตานอับดุล ซาหมัด ซ่ึงกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไป
แลว อาคารแหงนี้เปนสถาปตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอนาฬกิาท่ีต้ังตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก 

ชมอนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย  (The Malaysian National Monument) หรืออนุสาวรียทหารอาสา สราง
ข้ึนเพื่อรําลึกถึงทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากสงครามในอดีตไดแก
สงครามโลกคร้ังท่ี 1 (คศ.1914-1918)  สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (1939-1945) 
ญ่ีปุนบุกยึดมาเลเซีย และการตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-1960) อนุสาวรีย
แหงนี้ต้ังอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงตกแตงใหเปนสวนสาธารณะ
และเปนสถานที่ทองเท่ียวท่ีท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชม
กันเปนจํานวนมาก 
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นําทานเดนิทางสู พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) 
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเน้ือท่ีกวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปน
สถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวนอากงของ
ประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซ่ึงทาสีทอง 
ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถ
ถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น  

 จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นท่ีหลาย
หม่ืนตารางเมตรของมาเลเซีย ซ่ึงอยูใกลกบัอาคารผูโดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร 
ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนบัรอย จากสินคาหลายประเภทต้ังแตเคร่ืองสําอางค เคร่ืองกีฬา
ไปจนถึงสินคาแฟช่ัน 

 นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนด
การณข้ึนลงของเท่ียวบินอยูหลายจุด เพื่อชวยนกัทองเท่ียวไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui 
Outlet Park KLIA Sepang เปนโครงการซ่ึง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาท่ีดินรายใหญของญ่ีปุนกับ
การทาอากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกนั (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
ไดเวลาสมควร เดินทางสู  สนามบินนานาชาติ  K L I A.  แหงใหมท่ีทันสมัยของภูมิภาค 

.............. เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ........................... 

.............. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจทุกทาน 
 

          
 

รายการทองเท่ียวนี้อาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม 

โดยอยูในดุลยพินิจของหวัหนาทัวรและผูประสานงานทองถ่ินในครั้งน้ัน ๆ 

โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบนั 

 

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย  6 เดือน ไมตองทําวีซา 
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CM_B มะละกา  ยะโฮร  กัวลาลัมเปอร  !!   4 วัน 3 คืน  
MH / OD 

อัตราคาบริการ ไฟลท เวลาเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองคู 
เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเดีย่ว 

จายเพิ่ม 

กรกฎาคม-ธันวาคม2559 

MH 
 

05.55-09.05 
18.05-19.10 15,888 15,888 1,500 

OD 09.05-12.15 
16.00-17.10 

 

กรณีท่ีทานไมตองการเขา   Hello Kitty   ลดไปทานละ 800 บาท 
กรณีท่ีทานไมตองการเขา   เลโกแลนด  ลดไปทานละ 1,200 บาท 

 

 
Tax-Insurance-Fuel Charge  ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  21  พฤษาภาคม 2559 

หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว  
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง 

อัตรานี้รวม  

 -   คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ  คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน          
 -    คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       

 -    คาโรงแรม ท่ีพักตามท่ีระบุ  3  คืน      
 -    คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ         

 -    คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ท่ีระบุในรายการ  
 -    คาบริการรถนําเท่ียวตลอดการเดินทาง       

 -    มัคคุเทศกนําเท่ียวบริการตลอดการเดนิทาง     
 -    คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ  1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
 -    บริการน้ําดื่มทุกวนั 

 
 

อัตรานี้ไมรวม  

-     คาหนังสือเดินทาง 

-     คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ   
-     คาทําวีซาคนตางดาว  
-     ภาษีมูลคาเพิ่ม  7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  3 %  (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา) 
-     คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ  
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 
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1. วางเงินมัดจําทานละ  5,000  บาท   
     (หากยังไมชําระคามัดจํา  ยังไมถือวาการสํารองท่ีนั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูท่ีพรอมชําระคามัดจํากอน) 
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ  
3. เม่ือทานสํารองท่ีนั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 

มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 

การยกเลิก 

1 ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วัน - หักคาใชจายบางสวน  
   สําหรับกรุปท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพกัไมวาโดยตรงหรือโดยการ  
  ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได  
2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท  
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร  
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100% 

หมายเหต ุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวสัิย จนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีส่ิงของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ  เชน การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
         

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเง่ือนไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 


          

 
 

 
 
 
 
 

 


