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กรงุกวัลาลมัเปอร ์– มะละกาเมืองมรดกโลก 

เมืองใหม่ปจุตราจายา่ 3วนั2คืน 

ลอ่งเรอื แมน่ ้ามะละกา แม่น ้าท่ีส าคญัสายหน่ึงในแระวติัศาสตร ์

ชมพิพิธภณัฑ ์บา้นบาบายอยา่ – ชมพิพิธภณัฑเ์รอืส าเภา 

กรงุกวัลาลมัเปอร ์ชมจตัรุสัเมอรเ์ดกา้สแควร ์อนสุาวรยีท์หารอาสา 

พระราชวงั อิสตาน่า ตึกแฝดปิโตรนาส 
(8ทา่น-เลอืกวนัเดนิทางเอง-ออกเดนิทางไดทุ้กวนั) / เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
8-11ทา่น         เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 

12-14ทา่น       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 

15ทา่นขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หัวหนา้ทัวรจ์ากเมอืงไทย 
ต า่กวา่ 8ทา่น    กรุณาเชค็ราคา 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – กวัลาลมัเปอร์ –ปุจตราจาย่า  มะละกา เมืองมรดกโลก – MALACCA RIVER CRUISE  
----------------------------------------------เลอืกเดินทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------- 
03.30น. พร้อมคณะท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ มาเลเซ่ียนแอร์ไลน์ 
 MALAYSIAN AIRLINES 
06.00น. น าท่านเหิรฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบินท่ี MH797 

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 
09.10น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกวัลาลมัเปอร์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
----------------------------------------------เลอืกเดินทางโดย  AIRASIA-------------------------------------------------------------- 



Perfect Holiday by BoonSarp Tour Office: 02-9987341-4, Hotlines: 086-9990399 089-8238844 MSN: boonsarptour@hotmail.com 

 

 

 

 

11/2152 

Malaysia & Singapore                                                              
More than the City 

 
 

หน
า้2

 

04.30น. พร้อมคณะท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์  AIRASIA 
07.10น. น าท่านเหิรฟ้าสู่กวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบินท่ี FD350 ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง 
10.15น. เดินทางถึงท่าอากาศยานกวัลาลมัเปอร์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแลว้ 
 น าท่านเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
........... ถึงสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ( เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) หลงัผา่นพิธีทางศุลกากร และ

ตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านเดินทางโดยรถโคช้/รถตูป้รับอากาศ  
……….. น าท่านแวะเท่ียวชมความยิง่ใหญ่อลงัการของ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า        

ท่ีท่าน ดร.มหาเธร์ โมฮมัหมดั เนรมิตให้เป็นเมืองแห่งความทนัสมยั 
และสะดวกสบายแห่งอนาคต และเป็นเมืองท่ีแสดงถึงวสิัยทศัน์อนั
กวา้งไกลของอดีตผูน้ าท่ียิง่ใหญ่แห่งมาเลเซียผูน้ี้ ชมอาคารกระทรวง
ต่างๆอาคารรัฐสภา ใหท้่านถ่ายรูปเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกท่ีบริเวณหนา้
มสัยดิสีชมพท่ีูงดงาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั(ระหว่างทาง) ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที่ 1) อาหารจีน 
............ . น าทุกท่านเดินทางต่อสู่เมืองมะละกา โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30ชม. 
 ถึงมะละกาเมืองมรดกโลก  ซ่ึงไดก้ารการยกยอ่ง จาก UNESSCO 
.............. น าทุกท่านล่องเรือแม่น า้มะละกา เป็นแม่น ้าท่ีส าคญัสายหน่ึงในประวติัศาสตร์ เพราะในอดีตมะละกาเคน

เป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย และเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั เป็นสถานท่ี
แลกเปล่ียนสินคา้ระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออก ท าใหมี้การผสมผสาน
ระหวา่งวฒันธรรมของคนพื้นเมืองและชนชาติอ่ืนๆท่ีเขา้มาคา้ขาย ท่านจะ
ไดช้มวถีิชีวติความเป็นอยูแ่ละบา้นเรือนริมฝ่ังมีน่ียงัคงอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่2)  
NYONYA VILLAGE + CULTURE SHOW 

  ชิมอาหารพืน้เมือง ทีม่ีลกัษณะคล้ายกบัอาหารไทย 
.............. น าทุกท่านเช็คอินเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั  

AVILLION LEGACY HOTEL OR SIMILAR CLASS  
หลงัอาหารน าท่านยอ้นเวลาไปกบัตลาดนดักลางคืนในแบบยอ้นยคุ JONKER STREET                             
NIGHT MARKET ซ่ึงจะเปิดเฉพาะวนัศุกร์,เสาร์,อาทิตย ์เวลา 18.00-23.00  
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วนัทีส่อง มะละกา – BABA NYONYA MUSEUM – MARITIME MUSEUM – กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที่ 3) 
 ชมเมืองมะละกา เมืองมรดกโลก น าทา่นผา่นชมยา่นบา้นเก่าแก่สมยั BABA NYONYA จากนั้นน าท่านชม

ยา่นท่ีอยูข่องชาวดชัท ์“ดัชท์สแควร์” ชมวหิารเซ็นปอล ยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั 
จากนั้นน า ท่านเดินข้ึนเขา St. Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St.Fracis ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกทาลายโดยองักฤษ
จนเกือบหมด(เหลือไว ้แค่ประตู Porta De Santiago)ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และทดลองนัง่สามลอ้
รอบเมือง(ไม่รวมค่าสามลอ้) 

 
 
 
 
 
 
 
11.00น. จากนั้นน าท่านชมพพิธิภัณฑ์สมุทรศาสตร์มะละกา MERITIME MUSEUM  

เป็นลกัษณะของ เรือส าเภาจ าลองของชาวโปรตุเกสท่ีใชข้นสมบติัล ้าค่า
จากพระราชวงัสุลต่านกลบัไป แต่เกิดล่มเสียก่อนบริเวณนอกชายฝ่ังสุ
มาตราตอนเหนือ ภายในเรือไดจ้ดัการแสดงอุปกรณ์การเดินเรือท่ี
เหมือนของจริง และขา้วของท่ีรวบรวมมาไดจ้ากซากเรือท่ีจมไป และ
ยงัมีการจดัแสดงให้เห็นความส าคญัของช่องแคบมะละกา และเส้นทาง
การเดินเรือส าเภาจากชาติต่างๆ 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (มือ้ที ่4 ) อาหารจีน 
บ่าย น าท่านสู่พพิธิภัณฑ์บ้านบาบ่อยอย่า ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาวเปอร์รานากนัตวับา้นไดรั้บการอนุรักษ์

ไวอ้ยา่งดีเยีย่มพร้อมท่ีจะท าใหผู้ช้มไดศึ้กษาประวติัศาสตร์ ราวกบัวา่ไดเ้ดินทางยอ้นอดีตกลบัไปช่วงนั้น
จริงๆ  
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............. สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย ์
เยน็ รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (มือ้ที ่ 5) บัคกุดเต๋ ร้านดัง 
............. น าท่านเช็คอนิสู่โรงแรม ANCASA HOTEL OR SIMILAR CLASS  
 
วนัทีส่าม กรุงกวัลาลมัเปอร์ – เมอเดก้าสแควร์ –  อนุสาวรีย์ทหารอาสา – พระราชวงั – ตึกแฝดปิโตรนาส – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที่ 6) 
 ............ น าท่านผา่นชมจุดก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่น ้า2สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์,ผา่นชมตึกรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกลเ้คียง..ซ่ึงเคยเป็สถานท่ี
ราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ น าท่านถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka หรือเรียกว่า 
Merdeka Square สถานท่ีฉลองเอกราชของประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เช่น อาคาร
Sultan.Abdul.Samad..ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง..ชมอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย 
Selangor Club ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานน ้าพุ St. Mary Church โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 
200 ปี และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 

น าชมพระราชวงั “ อสีตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบัพระราชวงัของมาเลเซีย และทหารมา้รักษาพระองค ์ 
ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4ของโลก) จากนั้นน าท่านแวะชมและ
เลือกซ้ือสินคา้พื้นเมือง ชิมผลิตภณัฑบ์ะกุ๊ดเต๋  
ขนมทอ้งถ่ิน,ไวทค์อฟฟ่ี,ชาชกัหรือเรียกวา่เตะ๊ตาเระ..ฯลฯ..จากนั้นน าท่านชมร้านนาฬิกาและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
ปลอดภาษี เลือกซ้ือนาฬิกา และสร้อยเงินแควนตั้มในราคาพิเศษ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที่ 7) อาหารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซ้ือช็อคโกแลต

หลากหลายชนิดทั้งไวทช็์อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างท่ีมีไวใ้ห้ชิม
อยา่งจุใจในราคาโรงงาน 

.............. จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัตึกแฝดปิโตรนัสในมุมท่ีสวยท่ีสุด..จากนั้นใหท้่านได ้
ชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นน า ณ หา้งSURIE ภายในตึกแฝดปิโตนาส (อิสระอาหารเยน็ในฟู๊ ตคอต) 
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----------------------------------------------เลอืกเดินทางโดย MALAYSIAN AIRLINES------------------------------------------- 
18.30น.  น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
19.30น.  ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน ส าหรับสายการบิน MALAYSIAN AIRLINES มีบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
22.20น.  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี MH796 
23.30น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
----------------------------------------------เลอืกเดินทางโดย  AIRASIA-------------------------------------------------------------- 
17.30น.  น าทุกท่านเดินทางสู่สนามบิน 
18.30น.  ส่งทุกท่าน ณ สนามบิน ส าหรับสายการบิน AIRASIA (ไม่มีบริการอาหาร) 
21.35น.  เหิรฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ ดว้ยเท่ียวบินท่ี FD316 
22.40น.  ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ 
 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ 
กรุ๊ปออกเดินทางได ้ตอ้งมีผูร่้วมเดินทางอยา่งนอ้ย 8 ท่าน / 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 

              
 

 
“กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองให้ละเอียด เพ่ือความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดนิทาง” 

PASSPORT ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีเร่ิมเดนิทาง 
 
 
อัตราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่   16,900  บาท (พกัห้องละ 2ทา่น/ห้องละ 3ทา่น-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  16,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 1ทา่น/ห้อง, หรือ 2ทา่น/ห้อง-เสริมเตียง) 
เดก็ต ่ากว่า12ปี  15,900  บาท (พกักบัผู้ใหญ่ 2ทา่น/ห้อง-ไมมี่เตียง) 
เทศกาล/ชว่งพีค          +1,000     บาท 

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีราคาตั๋วขึน้ โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่น่ิง 
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อัตรานีร้วม     

-          ตัว๋เคร่ืองบนิไปกลบัชัน้ทศันาจร และคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี  
-          คา่เข้าชมสถานท่ีระบใุนรายการ  
-          คา่โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการ 
-     คา่อาหารตามระบใุนรายการ 7 มือ้ 
-          คา่รถโค้ชปรับอากาศทอ่งเท่ียว ตามรายการท่ีระบุ 
-          คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 1,000,000 บาท /ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
-     คา่กระเป๋าสมัภาระโหลดเข้าใต้ท้องเคร่ืองท่านละ 20 กิโลกรัม 

อัตรานีไ้ม่รวม  
- คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิ คา่โทรศพัท์ / มินิบาร์ คา่อาหาร / เคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือจากทวัร์จดัเลีย้ง ฯลฯ 
- ทิปไกด์ท้องถ่ิน และคนขบัรถ ซึง่เป็นการแสดงน า้ใจกบัผู้ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบตัิ 30RM/1ทา่น/3วนั 
- ทิปพนกังานยกกระเป๋า 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จถกูต้อง เพื่อออกใบก ากบัภาษี) 

 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพื่อยืนยันการเดนิทาง 

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วัน  
 
การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดนิทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทุกกรณีดังนี ้            

ยกเลิกก่อนการเดนิทาง  30 วนัขึน้ไป คืนมดัจ าทัง้หมด   
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   15-29วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 8,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   8-14วนั   เก็บคา่ใช้จา่ย 60% ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   04-07วนั เก็บคา่ใช้จา่ย 80%  ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดนิทาง   03วนัหรือ> เก็บคา่ใช้จา่ย 100%  ของราคาทวัร์ 

เพ่ือหลีกเล่ียงคา่ใช้จา่ยท่ีจะเกิดขึน้หากท่านเปล่ียนใจไมต้่องการท่ีจะเดนิทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผู้ เดนิทางภายใน3วนัทนัที
หลงัจากแจ้งมีความประสงค์ท่ีจะยกเลิกและต้องแจ้งช่ือท่านท่ีต้องการเดนิทางท่านใหมภ่ายใน72ชม.ก่อนเดินทางเทา่นัน้ 

มีคา่ใช้จา่ยในการเปล่ียนช่ือ ซึง่เป็นคา่ธรรมเนียมของสายการบนิประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดนิทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดนิทางชว่งวนัหยดุหรือเทศกาล  

ท่ีต้องมีการการันตีมดัจ ากบัสายการบนิหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีคา่มดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ จะไมส่ามารถขอเงินคืนได้ โดยจะไมมี่การคืนเงิน หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด ทัง้นีเ้น่ืองจาก ทางบริษัทฯหรือตวัแทน ได้

ท าการจา่ยเงินการันตรีเพ่ือจองท่ีนัง่และห้องพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ** 
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หมายเหตุ 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีท่ีมีการขึน้ของอตัรา

แลกเปล่ียนเงิน, การปรับขึน้ของราคาน า้มนั หรือการปรับขึน้ของภาษีสนามบิน 
 บริษัทฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไมอ่าจจะรับผิดชอบตอ่ปัญหา นดัหยดุงาน  

ความลา่ช้าของสายการบนิ,การจราจร,การปฏิวตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรือเหตสุดุวิสยัท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของบริษัทฯ และจากเหตดุงักล่าวรายการทอ่งเท่ียวจงึสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบใุนโปรแกรมได้จะไมมี่การคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกล้เคียงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยู่กบัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมต้่องแจ้งให้ทราบ
ลว่งหน้าแตย่งัคงมุง่รักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพ่ือให้ทา่นเกิดประโยชน์มากท่ีสดุในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้ เดนิทาง เข้า-ออกประเทศด้วยเหตผุลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

 บริษัทฯไมอ่าจคืนเงินหากทา่นไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ หรือไมเ่ท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจา่ย  
 ในกรณีท่ีทา่นไมส่ามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจ้งลว่งหน้าอย่างน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
 พนกังาน,มคัคเุทศก์ และตวัแทน ไมมี่สิทธ์ิให้ค าสญัญาใดๆทัง้สิน้ นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผู้ มีอ านาจใน

บริษัทฯก ากบัเทา่นัน้ 
 บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบตอ่การช ารุดหรือสญูหายของทรัพย์สินสว่นตวั อาทิ เชน่ หนงัสือเดนิทาง,โทรศพัท์มือถือ 

กระเป๋าเดนิทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ 


