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มะละกา ยะโฮร กัวลา ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน
“Hello Kitty+ เลโกแลนด”

……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ทองเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของ
ประเทศเพื่อนบาน แหลมมลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง พักผอน พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน….

โปรแกรมวันเดินทาง

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

22 – 25 , ก.ย. 59
6 - 9, 21 – 24 , ต.ค. 59
10 – 13 , 24 - 27 พ.ย. 59
2 - 5, 9 - 12 ธ.ค. 59

วันแรก
กรุงเทพฯ – เมืองมรดกโลก มะละกา ซิตี้ทัวร
สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)
03.30 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาประตู 6 เคานเตอร M
สายการบินมาลินโด แอร (OD)
06.00 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 เคานเตอร 8
เจาหนาที่ คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
..............
เดินทางโดย เที่ยวบินที่ ............ นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
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.............
เที่ยง

18.00 น.

ถึง สนามบิน กัวลาลัมเปอร ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก มะละกา เมืองเกาและเปน
จุดเริ่มตนกําเนิดประเทศมาเลเซียยุคปจจุบัน และชมเรือ่ งราว
ประวัติศาสตรและรองรอยอารยธรรมของชาวตะวันตกที่
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเขามาครอบครองดินแดนแหงผลประโยชน
ทางการคา
ผานชม วัดจีน ซําปอกง และบอน้ําเจาหญิงอังลิโป จากนัน้ นําทานชมยาน ดัชทสแควรยานที่อยูของ ชาว
ฮอลันดา โบสถชาวคริส อนุสาวรียน้ําพุทสี่ รางเปนที่ระลึกที่พระนางเจาวิคตอเรียครองราชย ครบรอบ 65
ป ชมหอนาฬิกาที่สรางโดยเศรษฐีชาวจีน เพื่อใชบอกเวลาสําหรับชาวมะละกา กังหันจําลองของ ชาวดัชท
อนุสาวรียกระจงตํานานที่มาของชื่อเมืองมะละกา ชม วิหารเซนตปอล และรูปปนของนักบุญ เซนตฟรัง
ฟรานซิส เซอเวีย ทีแ่ ขนขวาขาดจากการถูกฟาผา และปอมปนใหญ A’FAMOSA ของชาวโปรตุเกสที่
สรางขึ้น เพื่อตอสูขาศึกที่เขามารุกราน
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
นําทานเขาสู ที่พัก The Straits Hotel & Suite หรือ ระดับใกลเคียงกัน

วันที่สองของการเดินทาง
06.30 น.

เที่ยง
บาย
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เมืองมรดกโลก มะละกา – Kitty Town - เลโกแลนด – ยะโฮรบารู

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
อําลาเมืองมะละกา นําทานเดินทางสูใตสุดของประเทศมาเลเซีย รัฐยะโฮร (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3.30
ชม.) นําทานชม ศูนยการคา Johor Premium Outlets เปนศูนยการคาในเครือ Premium Outlets ของ
สหรัฐอเมริกา แหงแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต Johor Premium Outlets (JPO), มีรานคาแบรนดเนม
หรูชั้นนํา กวา 80 รานคา
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นําทานเดินทางสู Hello Kitty Town ใครที่เปนแฟนตัวจริงของ Sanrio ตามมา
Hello Kitty กันไดเต็มที่ที่ Hello Kitty Town สวนสนุกคิตตี้ ทาวน แหงแรก
นอกประเทศญี่ปุน ที่ มาเลเซีย สวนสนุกคิตตี้ ทาวนแหงนี้ตางจากสวนสนุก
อื่นๆ ตรงที่มีธีมทุกอยางเปนคิตตี้ ไมวาจะเปนเครื่องเลนตางๆ ทั้งรถไฟฟา มา
หมุน ชิงชาสวรรค ลวนแลวแตเต็มไปดวยคิตตี้ ตัวการตนู สุดนารักจากญี่ปุนที่ดังไปทั่วโลก เรียกไดวา
เหมือนไดเขาไปอยูในโลกของคิตตี้จริงๆ นอกจากนี้ไฮไลทของคิตตี้ ทาวนที่พลาดไมไดก็คือ บานคิตตี้
หรือ Kitty House ซึ่งภายในบานจะแบงออกเปนหองนั่งหอง หองครัว หองนอน หองน้ํา ที่ดูเหมือนเปน
กิจวัตรประจําวันของคิตตี้นนั่ เอง เรียกไดวาเปนการเนรมิตคิตตี้ใหดูมชี ีวิตขึ้นมาในสวนสนุกแหงนี้
จากนั้นนําทานเขาสู เลโกแลนด LEGO LAND เปนสวนสนุกที่บริษทั เลโกกรุปจัดสรางขึ้น เพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจของเลน และเพื่อสรางความสนุกสนานแกลูกคา และผูชื่นชอบของเลนตัวตอ โดย
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จุดเดนของเลโกแลนด จะนําเสนอประติมากรรมจากการประกอบตัวตอเลโกนานาชนิด ซึ่ง เลโกแลนด นุ
สาจายา เลโกแลนด มาเลเซีย สวนสนุกเลโกแลนดแหงที่ 6 ของโลก และแหงแรกในเอเชีย เปนสวน
สนุกสําหรับครอบครัว และ เด็ก ดวยเครื่องเลนกวา 40 ชนิด บนพืน้ ที่กวา 200 ไร โดยใชตวั ตอเลโกมา
ประกอบขึ้นมาจําลองสถานที่สําคัญของประเทศตาง ๆ ในเอเชีย โดยเปนไฮไลท ของสวนสนุกเลยก็วาได
และ เครื่องเลนชนิดตางๆสนุกสนานจนไดเวลาสมควร
18.00 น.

บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
นําทานเขาสูทพี่ ัก ยะโฮรบารู Berjaya Water Front HOTEL หรือ ระดับใกลเคียงกัน

วันที่สามของการเดินทาง
06.30 น.

เที่ยง

ยะโฮรบารู – ปุตราจายา – กัวลาลัมเปอร

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทาง ตามเสนทางหลวง นอรท เซาท ไฮเวย สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในภูมภิ าค
อาเซียน ผาน รัฐ เนกรี เซมบิลัน สลังงอ เขาสู กรุง
กัวลาลัมเปอร เมืองหลวงของมาเลเซีย ซึ่งในอดีตเมือง
หลวงแหงนี้เริม่ จากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมือง
แรโดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการคนพบแรดีบุกใน
บริเวณทีแ่ มนา้ํ Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน
และ เมืองหลวงแหงนีน้ ําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดทั้งในดานการคา การพาณิชย การธนาคาร
และ การเงิน รวมทั้งการผลิต การคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การทองเที่ยว
นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ที่ไดนําเอาหนวยงานของราชการมารวมกันไว
ในที่เดียวกัน ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชม
ทะเลสาบ เปอรดานาปุตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทางสถาปตยกรรม ที่มี
ลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยางมีระบบ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
เดินทางตอ สู กัวลาลัมเปอร ซึ่ง ในอดีตเมืองหลวงแหงนี้เริ่มจากการเปนเมืองแหงอุตสาหกรรมเหมืองแร
โดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการคนพบแรดีบุกในบริเวณที่แมนา้ํ Klang และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน
และ เมืองหลวงแหงนีน้ ําชาติไปสูการพัฒนาแบบกาวกระโดดทั้งในดานการคา การพาณิชย การธนาคาร
และ การเงิน การผลิตสิ่งตางๆ
แวะชม ถ้ําบาตู (Batu Cave) สรางขึ้นเปนวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศ
ถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู มีรูปปนของ
พระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนที่นาประทับใจแก
ผูมาเยือน….จากนั้นนําทาน เขาชม บักกุดเต ซึ่งเปนเครื่องยาจีน ที่ขนึ้
ชื่อในประเทศมาเลเซีย ทานสามารถมาดัดแปลงใสเปนหมู ไก ปรุง
ไดตามใจชอบกับขาวสวยรอนๆๆ ใหทานเลือกซื้อ สมควรแกเวลานํา
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ทานเดินทางเขาสูตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลังงอร เปนแหลงแรดีบกุ มากที่สุดของโลก
จากนั้นนําทานเขาเลือกซื้อ ชอคโกแลต ทีโ่ รงงานผลิตเองจําหนายเองในราคากันเอง
ถายรูปคูกับ ตึกแฝดที่สูงที่สดุ ที่ในโลก อาคารเปโตรนาส เปนอาคารแฝดที่สูง
ที่สุดของโลก ดวยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสรางภายนอก
อาคารประกอบดวยกระจกและเหล็ก เปนอาคารหอคอย 2 อาคาร เชื่อมโดย
สะพานลอยฟา (skybridge) อาคารแฝดใชบริษัทรับเหมากอสรางจาก 2
ประเทศ คือญี่ปุน และเกาหลี โดยมีนัยยะเปนการแขงขันกันเปนผูนําทางดาน
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารตึกระฟา สะพานลอยฟานีเ้ คยใชเปนที่ถายทําภาพยนตร ฮอลีวูดมาแลว ชอป
ปง หาง (Suria KLCC Mall) บริเวณ ตึกแฝด TWIN TOWER หางดังของกรุงกัวลาลัมเปอร ทานจะได
สัมผัสบรรยากาศ การชอปปงของคนทองถิ่น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
นําทานเขาสู ที่พัก Ancasa Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน

วันที่สี่ของการเดินทาง
07.00 น.
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กัวลาลัมเปอร ซิตี้ทัวร – กรุงเทพฯ

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้น เที่ยวชม จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนที่ตั้งของ
เสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ที่ไดรับการ
ชักขึ้นสูยอดเสา เมื่อเวลาเทีย่ งคืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อ
ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตรุ ัสฯ เปนอาคาร
สุลตานอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไป
แลว อาคารแหงนี้เปนสถาปตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก
ชมอนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (The Malaysian National Monument) หรืออนุสาวรียทหารอาสา สราง
ขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิตจากสงครามในอดีตไดแก
สงครามโลกครั้งที่ 1 (คศ.1914-1918) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945)
ญี่ปุนบุกยึดมาเลเซีย และการตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-1960) อนุสาวรีย
แหงนี้ตั้งอยูใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งตกแตงใหเปนสวนสาธารณะ
และเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ทงั้ ชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชม
กันเปนจํานวนมาก
นําทานเดินทางสู พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace)
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปน
สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวนอากงของ
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ประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษ
หลายเสนทาง นักทองเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณดานหนา
พระราชวังเทานั้น
จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นทีห่ ลาย
หมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยูใกลกบั อาคารผูโดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร
ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนับรอย จากสินคาหลายประเภทตั้งแตเครื่องสําอางค เครื่องกีฬา
ไปจนถึงสินคาแฟชั่น
นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนด
การณขึ้นลงของเที่ยวบินอยูห ลายจุด เพื่อชวยนักทองเทีย่ วไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui
Outlet Park KLIA Sepang เปนโครงการซึ่ง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญของญี่ปนุ กับ
การทาอากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกัน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
ไดเวลาสมควร เดินทางสู สนามบินนานาชาติ K L I A. แหงใหมที่ทนั สมัยของภูมภิ าค
เดินทางสูกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ...........................
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจทุกทาน

 

รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถิ่นในครั้งนั้น ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบนั
หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือน ไมตองทําวีซา

มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร !! 4 วัน 3 คืน

CM_B

MH / OD

อัตราคาบริการ
กันยายน – ธันวาคม 2559

ไฟลท

เวลาเดินทาง

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญ

พักเดีย่ ว
จายเพิ่ม

MH

05.55-09.05
18.05-19.10
09.05-12.15
16.00-17.10

15,888

15,888

1,500

OD

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

CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน (OD/MH)

Page 6 of 7

Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
- คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย
- คาโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ 3 คืน
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ
- คาบริการรถนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศกนําเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
- บริการน้ําดื่มทุกวัน
อัตรานี้ไมรวม
- คาหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวทีน่ อกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ
- คาทําวีซาคนตางดาว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จา ย 3 % (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจงลวงหนา)
- คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท
(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ
3. เมื่อทานสํารองที่นั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล
มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
การยกเลิก
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - หักคาใชจายบางสวน
สําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุป ที่มีการการันตีคามัดจําที่พกั ไมวาโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
2 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%

CMB : มะละกา ยะโฮร กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา 4 วัน 3 คืน (OD/MH)
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หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือไดรบั บาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

