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KUALA LUMPUR – MALACCA - LEGOLAND 

3days 2nighS 

 โดยสายการบนิประจ าชาต ิ(บนิเชา้ 06.00/กลบัค  า 22.00) 

(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 – เมืองใหม่ปุจตราจาย่า - มะละกา – โยโฮบารูห์ 
04.00น. คณะผูเ้ดินทางพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก MALASIAN AIRLINES 

พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยบริการตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ 
และคอยอ านวยความสะดวกการเช็คอิน   

06.00น.  เหินฟ้าสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์โดยเคร่ืองบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลนท ์เท่ียวบินท่ี MH797  
09.10น. ถึงสนามบินนานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ( เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง ) หลงัผา่นพิธีทางศุลกากร และ

ตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้ น าทุกท่านเดินทางเขา้สู่เมืองใหม่ปุตราจายา เมืองหลวงแห่งอนาคตของ
มาเลเซีย ซ่ึงเป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยั เป็นท่ีตั้งของกระทรวง,ทบวง,
กรมต่างๆ รวมถึงบา้นพกัของขา้ราชการจนถึงนายกรัฐมนตรี จดัวา่เป็นเมือง
ท่ีมีการจดัผงัเมืองไดอ้ยา่งลงตวั สะดวกสบาย และสวยงามเป็นอยา่งยิง่ ชม
มสัยดิสีชมพท่ีูงดงามซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลสาบส่วนหน่ึงและบนพื้นดินส่วน
หน่ึง-ถ่ายรูปกบัลานปุตตราชมท าเนียบรัฐบาลท่ีงดงามซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ชม
วงัสุลต่านรัฐเซลงังอร์กบับรรยากาศริมทะเลสาบแสนจะคลาสสิก จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองมะละกา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที่ 1) 
บ่าย  ถึงมะละกา เมืองทีไ่ด้รับการยกย่องจาก UNESSCO ให้ป็นเมืองมรดก  
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น าท่านผา่นชมยา่นบา้นเก่าแก่สมยั BABA NYONYA จากนั้นน าท่านชมยา่นท่ีอยูข่องชาวดชัท ์ “ดัชท์ส
แควร์” ชมวหิารเซ็นปอล ยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั จากนั้นน า ท่านเดินข้ึนเขา St. Paul 
Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St.Fracis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม 
A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูกทาลายโดยองักฤษจนเกือบหมด(เหลือไว ้ แค่ประตู Porta 
De Santiago)ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง และทดลองนัง่สามลอ้รอบเมือง(ไม่รวมค่าสามลอ้) จากนั้น
น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองโยโฮบารูห์ 

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร   (มือ้ที ่ 2) 
  น าท่านเช็คอินเขา้สูโรงแรมท่ีพกั BERJAYA WATERFRONT HOTEL OR SIMILAR 
วนัทีส่อง เลโก้แลนด์ (โยโฮบารูห์) – มะละกาเมืองมรดกโลก – กวัลาลมัเปอร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที่ 3) 

หลงัอาหารน าท่านมุ่งตรงสู่เมืองโยโฮบารูห์ เมืองท่าหนา้ด่านท่ีติดกบั
ประเทศสิงคโปร์ 
น าท่านสู่สวนสนุก LEGOLAND MALAYSIA แห่งแรกของเอเชียและ
แห่งท่ีหกของโลก ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นกวา่ 40 เคร่ืองเล่น 7 โซน คือ 
1.MINILAND /  2.THE BEGINNING / 3.IMAGINATION /  
4. LEGO TECHNIC / 5.LEGO KINGDOM / 6.LEGO CITY 
7.LAND OF ADVENTURE (NEW!!) เคร่ืองเล่นใหม่ THE STAR WAR  
หรือจะเลือกซ้ือบัตรเข้าสวนน า้เพ่ิมWATER PARK + 1,200 บาท/ท่าน 
โดยใชต้วัต่อเลโกม้ากท่ีสุดถึง 50 ลา้นตวั จุดศูนยก์ลางท่ีน่ีคือ MINILAND ท่ีจาลองส่ิงก่อสร้างโดดเด่นทัว่
เอเชีย ในอตัราส่วน 1:20ซ่ึงทั้งคน รถไฟ รถยนต ์เคร่ืองบิน  
จะเคล่ือนไหวเหมือนจริงไดด้ว้ยปุ่มปังคบัเพียงปุ่มเดียว (อิสระอาหารกลางวนั) 

18.00น.  พบกนั ณ ประตูทางออก 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร ( มือ้ที ่4) 

หลงัอาหารน าทุกท่านมุ่งหนา้กลบัสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ โดยถนนซุปเปอร์ไฮเวย ์  
  น าท่านเช็คอินเขา้สูโรงแรมท่ีพกั ANCASA, QUALITY, PEARL HOTEL OR SIMILAR  
วนัทีส่าม เทีย่วกรุงกวัลาลมัเปอร์ – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที่ 5) 

หลงัอาหารน าท่านผา่นชมจุดก าเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่น ้า2สายตดักนั ท่ีตั้งของมสัยดิจาเมด็ มสัยดิ
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์,ผา่นชมตึกรัฐสภา,อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกลเ้คียง..ซ่ึงเคยเป็ส
ถานท่ีราชการมีสถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ น าท่านถ่ายรูปยา่น Dataran Merdeka หรือ
เรียกว่า Merdeka Square สถานท่ีฉลองเอกราชของประเทศมาเลเซีย ชมอาคารสวยๆรอบ เช่น อาคาร
Sultan.Abdul.Samad..ปัจจุบนัเป็นท่ีท าการของศาลสูง..ชมอาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย 
Selangor Club ของผูดี้ชาวองักฤษในสมยัก่อน ชมลานน ้าพุ St. Mary Church โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 
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200 ปี และเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก น าชมพระราชวงั “ อสีตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบั
พระราชวงัของมาเลเซีย และทหารมา้รักษาพระองค ์ ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคมส่ือสาร 
K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4ของโลก) จากนั้นน าทา่นแวะชมและเลือกซ้ือสินคา้
พื้นเมือง ชิมผลิตภณัฑบ์ะกุ๊ดเต๋ ขนมทอ้งถ่ิน,ไวทค์อฟฟ่ี,ชาชกัหรือเรียกวา่เตะ๊ตาเระ..ฯลฯ
..จากนั้นน าท่านชมร้านนาฬิกาและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าปลอดภาษี เลือกซ้ือนาฬิกา และสร้อย
เงินแควนตั้มในราคาพิเศษ  

บ่าย น าท่านสู่ร้านช็อกแล๊ตบูติค Chocolate Foctory เชิญชิมและเลือกซ้ือช็อคโกแลต
หลากหลายชนิดทั้งไวทช็์อกแล๊ต, ดาร์กช็อคโกแล๊ต และช็อกแล๊ตรสชาติต่างท่ีมีไวใ้หชิ้มอยา่งจุใจในราคา
โรงงาน จากนั้นน าท่านถ่ายรูปคู่กบัตึกแฝดปิโตรนัสในมุมท่ีสวยท่ีสุด..จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงภายใน
หา้งสรรพสินคา้ SURIE ภายในตึกแฝด ท่านจะไดพ้บกบัสินคา้แบรนด์เนมราคาไม่ต่างกบัสิงคโปร์พร้อม
สินคา้โลโควแ์บรนดใ์นราคาท่ีถูกเหลือเช่ือ  
ไม่วา่จะเป็นวนิช่ี ชาร์แอนด์คิท 

18.00น. สมควรแก่เวลาจากนั้นน าท่านสู่สนามบินกวัลาลมัเปอร์   เตรียมเดินทางกลบักรุงเทพ ฯ 
22.20น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินมาเลเซียนแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH796 
23.30น. เดินทางกลบัถึงสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

        
 

 
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการหรือ

ทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ 

กรุ๊ปออกเดินทางได ้ตอ้งมีผูร่้วมเดินทางอยา่งนอ้ย 8 ท่าน / 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทย 
 

“กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอยีด เพือ่ความเข้าใจและประโยชน์สูงสุดของผู้เดินทาง” 

PASSPORT ต้องมีอายุเหลอืมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัที่เร่ิมเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ท่านละ      16,900 บาท  (พกัห้องละ 2ท่าน) 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี       16,900 บาท  (เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 1-2 ท่าน) 
เด็กต ่ากว่า 12 ปี           15,900 บาท  (ไม่เสริมเตียง พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน) 
พกัเดี่ยว   เพิม่                       2,000 บาท 
เทศกาลตัวสีแดง++ เพิม่ 1,000 บาท 
 

ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีราคาตั๋วขึน้ โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่น่ิง 
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(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 8 ทา่น   กรุณาเชค็ราคา 
 
ราคารวม 

- ตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั 
- ภาษีสนามบิน และประกนัภยัสายการบิน 
- ค่าระวางสัมภาระของสายการบินท่านละ 20 กก.  
- โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 
- อาหาร 6 ม้ือ 
- รถน าเท่ียวตลอดเส้นทาง 
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าเขา้ LEGOLAND และเคร่ืองเล่นทุกชนิด 
- ประกนัอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

 

เงื่อนไขการจอง  มัดจ าท่านละ 8,000 บาท เพือ่ยนืยนัการเดินทาง 
ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วนั  
 

การยกเลกิ  หากมีการยกเลกิการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทุกกรณดีังนี้            
ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วนัข้ึนไป คืนมดัจ าทั้งหมด   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   15-29วนั  เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 8,000 บาท 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   8-14วนั   เก็บค่าใชจ่้าย 60% ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   04-07วนั  เก็บค่าใชจ่้าย 80%  ของราคาทวัร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง   03วนัหรือ> เก็บค่าใชจ่้าย 100%  ของราคาทวัร์ 

เพื่อหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายท่ีจะเกิดข้ึนหากท่านเปล่ียนใจไม่ตอ้งการท่ีจะเดินทาง..กรุณาเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางภายใน3วนัทนัที
หลงัจากแจง้มีความประสงคท่ี์จะยกเลิกและตอ้งแจง้ช่ือท่านท่ีตอ้งการเดินทางท่านใหม่ภายใน72ชม.ก่อนเดินทางเท่านั้น 

มีค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนช่ือ ซ่ึงเป็นค่าธรรมเนียมของสายการบินประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเวน้กรุ๊ปท่ีเดินทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรือกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล  

ท่ีตอ้งมีการการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการการันตีค่ามดัจ าท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ จะไม่สามารถขอเงินคืนได ้โดยจะไม่มีการคืนเงิน หรือค่าทวัร์ทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจาก ทางบริษทัฯหรือตวัแทน ได้

ท าการจ่ายเงินการันตรีเพื่อจองท่ีนัง่และหอ้งพกัไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ** 
 
 

ราคาไม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นรายการ 
- พกัเด่ียว จ่ายเพิ่ม 2,000 / เทศกาล 2,500 
- ภาษีบริการ 3% , Vat 7% (ถา้ตอ้งการ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ 30RM./ท่าน/3วนั 
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หมายเหตุ 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เล่ือนการเดินทางหากผูร่้วมเดินทางในแต่ละคร้ัง/หรือในแต่ละกรุ๊ปมีไม่ถึง 8 ท่าน  

8 ท่านข้ึนไป สามารถออกเดินทางได(้เป็นรถตู-้คนขบัเป็นไกดใ์นตวั) 
**หากท่านมีผูร่้วมเดินทาง 8 ท่านข้ึนไปสามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตวัไดท้นัที /ผูร่้วมเดินทาง 12ท่าน ข้ึนไป(เป็นรถ
บสัมีโลโควไ์กด)์/15ผูใ้หญ่ ข้ึนไป(เป็นรถบสัมีหวัหนา้ทวัร์) ยกเวน้เทศกาลไม่สามารถจองเป็นกรุ๊ปส่วนตวัได ้

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงราคาโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ในกรณีท่ีมีการข้ึนของอตัรา
แลกเปล่ียนเงิน, การปรับข้ึนของราคาน ้ามนั หรือการปรับข้ึนของภาษีสนามบิน 

 บริษทัฯ เป็นเพียงตวัแทนสายการบิน, โรงแรม, ภตัตาคาร และอ่ืนๆไม่อาจจะรับผดิชอบต่อปัญหา นดัหยดุงาน  
ความล่าชา้ของสายการบิน,การจราจร,การปฏิวติั,ภยัธรรมชาติ,การสูญหาย หรือเหตุสุดวสิัยท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของบริษทัฯ และจากเหตุดงักล่าวรายการท่องเท่ียวจึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม หากไม่
สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมไดจ้ะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหาสถานท่ี
เท่ียวอ่ืนท่ีใกลเ้คียงมาแทนตามความเหมาะสมและข้ึนอยูก่บัเวลา โดยขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
แต่ยงัคงมุ่งรักษามาตรฐานการบริการท่ีดีเพื่อใหท้่านเกิดประโยชน์มากท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ   

 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้-ออกประเทศดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกอง
ตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  

 บริษทัฯไม่อาจคืนเงินหากท่านไม่รับประทานอาหารบางม้ือ หรือไม่เท่ียวบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
 ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท  กรุณาแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย7 วนัก่อนการเดินทาง 
 พนกังาน,มคัคุเทศก ์และตวัแทน ไม่มีสิทธ์ิใหค้  าสัญญาใดๆทั้งส้ิน นอกจากมีเอกสารท่ีลงนามโดยผูมี้อ  านาจใน

บริษทัฯก ากบัเท่านั้น 
 บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อการช ารุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง,โทรศพัทมื์อถือ 

กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
 


