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มาเลเซีย  FREE & EASY  3 วัน 2 คืน 
 “พัก กัวลา 2 คืน” 

 
 

 
 

 
 

     ……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ท่องเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกต่างของ
ประเทศเพื่อนบ้าน แหลมมลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจ าชาติ ชมความเจริญของ
เมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง พักผ่อน พร้อมการบริการที่ได้มาตรฐาน…. 
 

โปรแกรมวันเดินทาง   12 – 14  ส.ค. , 9-11 ก.ย. , 23-25 ก.ย. , 22-24 ต.ค.  
11-13,25-27 พ.ย. , 3-5, 10-12 ธ.ค.59    

 

วันแรก   กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ทัวร ์

สายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ (MH)   MH797 (06.00-09.10 น.) 
03.30 น.    พร้อมคณะที่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ทางเข้าประตู 6  เคาน์เตอร์ M   
สายการบินมาลินโด้ แอร์ (OD)   OD525 (09.05-12.15 น.)       
06.00 น.    พร้อมคณะที่ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3  อาคาร 1  เคาน์เตอร์ 8   

เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และ อ านวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  
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 น าท่านเดินทางสู่ Putrajaya เมืองหลวงใหม่ของ มาเลเชีย 
ที่ได้น าเอาหน่วยงานของราชการมารวมกันไว้ในที่เดียวกัน 
ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ท าเนียบรัฐบาล 
พระราชวังสุลต่านประจ ารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอร์ดา
นาปุตรา ชมความสวยงามด้านการก่อสร้างและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และ
การวางผังเมืองอย่างมีระบบ  
เดินทางต่อ สู่ กัวลาลัมเปอร์ ซึ่ง ในอดีตเมืองหลวงแห่งนี้เร่ิมจากการเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่
โดยในปลายศตวรรษที่ 18 มีการค้นพบแร่ดีบุกในบริเวณที่แม่น้ า Klang  และ Gombak ไหลมาบรรจบกัน  
และ เมืองหลวงแห่งนี้น าชาติไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้า  การพาณิชย์ การธนาคาร 
และ การเงิน การผลิตสิ่งต่างๆ 

18.00 น. บริการอาหารค่ า   ณ   ภัตตาคาร  (มื้อที่ 2) 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก  KL PUDU PLAZA HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  (พัก 2 คืน) 

 

วันท่ีสอง กัวลาลัมเปอร์  (อิสระเต็มวัน) 

เช้า อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) 
 เชิญท่านท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ตามอัธยาศัยด้วยตนเอง อย่างใกล้ชิด อาทิเช่น 

ตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดท่ีในโลก ถ่ายรูปคู่กับตึกแฝด อาคารเปโตรนาส เป็นอาคาร
แฝดที่สูงที่สุดของโลก ด้วยความสูง 451.9 เมตร ตึกสูง 88 ชั้น โครงสร้าง
ภายนอกอาคารประกอบด้วยกระจกและเหล็ก เป็นอาคารหอคอย 2 อาคาร 
เชื่อมโดยสะพานลอยฟ้า (skybridge) อาคารแฝดใช้บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
จาก 2 ประเทศ คือญ่ีปุ่น และเกาหลี โดยมีนัยยะเป็นการแข่งขันกันเป็นผู้น า
ทางด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารตึกระฟ้า สะพานลอยฟ้านี้เคยใช้เป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ฮอลีวูดมาแล้ว  
ช้อปปิ้ง ห้าง (Suria KLCC Mall)  บริเวณ ตึกแฝด  TWIN TOWER  ห้างดังของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ท่านจะ
ได้สัมผัสบรรยากาศ การช้อปปิ้งของคนท้องถิ่น 
จัตุรัสเมเดก้า หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เป็นที่ตั้งของเสาธงที่สูงที่สุดในโลก 
ซึ่งเป็นธงชาติประจ าชาติมาเลเซีย ที่ได้รับการชักขึ้นสู่ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ยง
คืนของวันที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่อได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษ 
ส่วนฝั่งตรงข้ามกับจัตุรัสฯ เป็นอาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศมาเลเซียไปแล้ว อาคารแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมแบบ 
มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอดโดมมีขนาด
เท่ากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหง่านอวดความสวยงามของตัวตึก 
พระราชวังอิสตานาเนการา (istana negara palace) พระราชวังแห่งชาติของ
ประเทศมาเลเซีย งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมและสวนสวยหรูหราอลังการ
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บนเน้ือที่กว้างขวาง กว่า 100,000 ตารางเมตร เป็นสถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอร์
ตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง ทางเข้าด้านหน้ามี
ทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง นักท่องเที่ยวสามารถไปแวะชมได้ทุกวัน แต่สามารถถ่ายภาพได้แค่บริเวณ
ด้านหน้าพระราชวังเท่านั้น  
วัดจีนเทียนโฮ้ว  เป็นวัดจีนที่สวยงามที่สุดในประเทศมาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ใน 
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมากันเป็นจ านวน
มาก ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีรูปแบบมาจากวัดจีนโดยแท้ รวมทั้งการประดับ
ตกแต่งภายในวัด ด้วยโคมไฟจีนสีแดง และสีเหลืองทองจ านวนมาก ก็ดู
สวยงาม และยิ่งใหญ่ตระการตา ไม่แพ้วัดจีนชื่อดังอ่ืนๆ จุดเด่นส าคัญที่สุด
ซึ่งเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนหลั่งไหลกันมาเยือน สถานที่แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย 
นั่นคือ องค์เจ้าแม่กวนอิมสีทองอร่าม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดที่ยึดเหนี่ยวให้
ผู้คนเคารพและศรัทธานั่นเอง 
หอคอยกัวลาลัมเปอร์  (KL Tower) เป็นสถานีส่งสัญญาณโทรคมนาคม ชั้น
บนสุดของหอคอยมีผนังกระจกรอบด้านเพื่อเป็นจุดชมทิวทัศน์ และเปน
ที่ตั้งของภัตตาคารเสรีอังกาซารีโวลวิง (Seri Agkasa Revolving)  
อนุสาวรีย์แห่งชาติมาเลเซีย  (The Malaysian National Monument) หรือ
อนุสาวรีย์ทหารอาสา สร้างขึ้นเพื่อร าลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิตจากสงคราม
ในอดีตได้แก่สงครามโลกคร้ังที่ 1 (คศ.1914-1918)  สงครามโลกคร้ังที่ 2 
(1939-1945) ญ่ีปุ่นบุกยึดมาเลเซีย และการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ (1948-
1960) อนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งตกแต่งให้เป็น
สวนสาธารณะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างชาติ
เดินทางมาชมกันเป็นจ านวนมาก 
ถ้ าบาตู (Batu Cave) สร้างขึ้นเป็นวัดในศาสนาฮินดูเพื่ออุทิศถวายแด่พระ
ขันธ-กุมาร เทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดู  มีรูปปั้นของพระขันธกุมารสูงถึง 
42.7 เมตร ยืนเด่นเป็นสง่าเป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน 

  (อาหารกลางวันและอาหารค่ า อิสระตามอัธยาศัย  เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว) 
 

วันท่ีสาม            กัวลาลัมเปอร์ – MITSUI  OUTLET  PARK KLIA  SEPANG – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ   ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อท่ี 4) 
10.30 น. น าท่านเดินทางโดยรถโค้ช แวะชม…. บักกุ๊ดเต๋ ซึ่งเป็นเคร่ืองยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ท่าน

สามารถมาดัดแปลงใส่เป็นหมู ไก่ ปรุงได้ตามใจชอบกับข้าวสวยร้อนๆๆ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
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เป็นของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเข้าเลือกซื้อ ช้อคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจ าหน่ายเองในราคา
กันเอง  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Mitsui Outlet Park KLIA Sepang ห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่บนพื้นที่หลาย
หมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยู่ใกล้กับอาคารผู้ โดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 
ภายในประกอบไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังนับร้อย จากสินค้าหลายประเภทตั้งแต่เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองกีฬา
ไปจนถึงสินค้าแฟชั่น 

 นอกจากโซนช็อปปิ้งแล้ว ภายในยังมีศูนย์อาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงก าหนด
การณ์ขึ้นลงของเที่ยวบินอยู่หลายจุด เพื่อช่วยนักท่องเที่ยวไม่ให้พลาดการเดินทางอีกด้วย ส าหรับ Mitsui 
Outlet Park KLIA Sepang เป็นโครงการซึ่ง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญ่ของญ่ีปุ่นกับ
การท่าอากาศยานมาเลเซียลงทุนร่วมกัน (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย) 
ได้เวลาสมควร เดินทางสู่  สนามบินนานาชาต ิ K L I A.  แห่งใหม่ที่ทันสมัยของภูมิภาค 

.............. เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ........................... 

.............. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจทุกท่าน 
 
 
 
 

          
 
 

 

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสม 
โดยอยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าทัวร์และผู้ประสานงานท้องถิ่นในครั้งนั้น ๆ 
โดยจะยดึถือประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ และขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
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หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุเหลือก่อน เดินทางอย่างน้อย  6 เดือน ไม่ต้องท าวีซ่า 
 
 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  13  พฤษภาคม 2559 
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง 

อัตรานี้รวม  
 -   ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพ  ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองบิน          
 -    ค่าภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       
 -    ค่าโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ  2  คืน      
 -    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ         
 -    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุในรายการ  
 -    ค่าบริการรถน าเที่ยวตลอดการเดินทาง       
 -    มัคคุเทศก์น าเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง     
 -    ค่าประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ท่านละ  1,000,000 บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 -    บรกิารน้ าดื่มทุกวัน 
 

CM_EASY กัวลาลัมเปอร์  !!   3 วัน 2 คืน  
MH / OD 

อัตราค่าบริการ ไฟลท ์ เวลาเดินทาง 
ผู้ใหญ ่

พักห้องคู ่
เด็กต่ ากว่า 12 ปี 
พักกับผู้ใหญ ่

พักเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

12 – 14  ส.ค. , 9-11 ก.ย. , 
23-25 ก.ย.  
,22-24 ต.ค. ,1-13,25-27 
พ.ย. , 3-5, 10-12 ธ.ค.59    
 

ไป   OD525 
กลับ OD522 

09.05-12.15 
16.00-17.10 11,888 11,888 1,000 

12 – 14  ส.ค. , 9-11 ก.ย. , 
23-25 ก.ย.  
,22-24 ต.ค. ,1-13,25-27 
พ.ย. , 3-5, 10-12 ธ.ค.59    
 

ไป   MH797 
กลับ MH780 

05.55-09.05 
18.05-19.10 11,888 11,888 1,000 
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อัตรานี้ไม่รวม  
-     ค่าหนังสือเดินทาง 
-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ซักรีดฯ   
-     ค่าท าวีซ่าคนต่างด้าว  
-     ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3 %  (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ กรุณาแจง้ล่วงหน้า) 
-     ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  
 

เงื่อนไขการส ารองท่ีนั่ง 
1. ช าระเต็มจ านวนท่านละ  8,888  บาท   
     (หากยังไม่ช าระเงิน ยังไม่ถือว่าการส ารองที่นั่งนั้นสมบูรณ์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผู้ที่พร้อมช าระก่อน) 
2. แฟกซ์สลิปการโอนเงิน และ ส าเนาพาสปอร์ตของผู้เดินทางทุกท่านมายังบริษัทฯ ที่เบอร์ 02-4337178-9 
3. เมื่อท่านส ารองที่นั่ง ในทัวร์เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 

มังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง 
การยกเลิก 

1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน - หักค่าใช้จ่ายบางส่วน  
   ส าหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจ าที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการ  
  ผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้  
2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 6,000 บาท  
3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์  
4 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100% 
 
 
 

7. หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้  เมื่อเกิดเหตุจ าเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจ

แก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ  เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
         

หลังจากการจองทัวร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่า 
ท่านและคณะไดย้อมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 
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