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วนัที ่1 หาดใหญ่ – มะละกา เทีย่ง , เยน็  

06.00 น. เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีจุดนดัพบ  หรือ สนามบินหาดใหญ่  นาํคณะ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผา่นด่านสะเดาของประเทศไทย ทาํการ
ตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่าน บูกิตกายอีูตั้ม ผา่นเมืองจงัโหลน จิตรา อลอส
ตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวร์ิธ   ) นาํท่านเดินทางสู่เท่ียวเมืองเก่า มะละกา “นครแห่งประวติัศาสตร์ของมาเลเชีย” ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงและเมืองท่าอนั
เก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานกัเดินเรือทัว่โลกทั้งอดีตและปัจจุบนัท่ีรู้จกักนัเป็นอยา่งดี) นครท่ี ผสมผสานระวา่งชาวดชัต ์, โปรตุเกส, องักฤษ, จีน ทาํใหมี้
ความหลากหลายทางดา้นวฒันธรรมและสถาปัตยกรรม  ชมความงามของเมืองมะละกา ป้อมปืนเอฟา โมซา โบสถ ์สมยัโบราณ ท่ียงัคงเหลืออยูใ่น
ปัจจุบนั  แวะชมพิพิธภณัฑ ์เรือ สมุทรศาสตร์ ท่ี แสดงวถีิชีวิตของชาวเรือ ในสมยัโบราณ  นาํท่านเขา้ท่ีพกั ณ เมืองมะละกา  
 

                             
 

วนัที ่2  มะละกา – เมอืงเลโก้แลนด์  เช้า , - , เยน็  

08.00 น.  หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ นาํท่านเดินทางต่อสู่เมือง โจโฮร์ บารูห์ ใหท่้านไดส้นุกสนานกบัเมืองเลโก ้ แลนด ์ แห่งแรกในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ท่านจะไดพ้บกบัเคร่ืองเล่น ท่ีทาํจากตวัต่อเลโก ้และ การต่อตวัเลโก ้ท่ีจาํลอง สถานท่ีสาํคญั ต่างๆ ทัว่โลก  เช่น ทชัมาฮาล พระปรางค์
วดัอรุณ  เมืองสาํคญัต่างๆ และของเล่น ท่ีต่ืนตาต่ืนใจ อาทิ รถไฟเหาะ เมืองท่าขนส่งจาํลอง ด่านผจญภยัต่างๆ หลงัจากนั้นนาํท่านชอ็ปป้ิง JB Outlet  
เลือกซ้ือสินคา้แบรนดเนม ต่างๆ เช่น  Armani , Charles & Keith , Lacoste , Vincci  ….. นาํท่าน เขา้สู่ท่ีพกั  ณ เมือง โจโฮร์ บารูห์ 

 



 
วนัที ่ 3 โจโฮร์ – ปุตราจาย่า  – กวัลาลมัเปอร์  เช้า , เทีย่ง , เยน็  
08.00 น.หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้  นาํท่านเท่ียวชม เมืองใหม่ปุตราจายา่ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นนครท่ีมีความ
ทนัสมยัและกา้วหนา้ลกัษณะอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุดภายในศตวรรษท่ี 21 น้ี ศนูยก์ลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา สาํนกังานนายกรัฐมนตรี เซอรี 
เปอร์ดานา สถานท่ีพาํนกัประจาํตาํแหน่งนายกรัฐมนตรี มสัยดิปุตรา มีโดมสีชมพ ูก่อสร้างดว้ยหินแกรนิตสีกหุลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหรา ตกแต่ง
อยา่งสวยงามโดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเคร่ืองประดบัความโดดเด่น สะพานปุตรา งดงามตรึงตา  สถาปัตยกรรมผสมผสาน  สวยงามยิง่  

 
จากนั้น เดินทางเท่ียวชม กวัลาลมัเปอร์, ร้านขายของสินคา้พ้ืนเมือง ชมความงามของ Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนสั สูง  452  เมตร 
แวะชอ็ปป้ิง ร้านชอ็คโกแลต หา้งบูกิต บินตงั หรือ ไชน่าทาวน์ นาํท่านเขา้ท่ีพกั  

          
 
 

วนัที ่4  กวัลาลมัเปอร์ – หาดใหญ่  เช้า , เทีย่ง  
8.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ นาํท่านชม จตุัรัสเมอร์เดกา้ Dataran Merdeka ศนูยก์ลางของกรุงฯ  ชม เสาธง สูงท่ีสุดในโลก 100 เมตร ความ
งดงามของสถาปัตยกรรม  อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมดั Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวงัแห่งชาติ Istana Negara Duta ทหารมา้และทหารราบ
ประจาํพระองค ์ผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภามสัยดิหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สูง 421 เมตร หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัสู่
เมืองไทย ถึงด่านมาเลเซีย ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือของ ณ หา้งดีวต้ีฟรี ผา่นพิธีศุลกากร เดินทางกลบัถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ 
 

           
 

จํานวนลูกค้า 4 – 5 ท่าน 6 – 7 ท่าน 8 -9 ท่าน 10 ท่าน 

ราคา ต่อ ท่าน 13,910  10,360  8,540  7,460 

 
 



ราคาดงักล่าวได้รวม ค่าอาหาร 
หมายเหตุ   ราคาดงักล่าวมิได้อยู่ ในช่วงวันหยดุ หรือวันเทศกาล ในมาเลเซีย  
 

 

ราคาดังกล่าวได้รวม : 
- รถตูป้รับอากาศ VIP. พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม เอม็เพอร์เรอร์ หรือ เทียบเท่า หอ้งละ 2 ท่าน + อาหารเชา้  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม นิวยอร์ค หรือ เทียบเท่า หอ้งละ 2 ท่าน + อาหารเชา้  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม ซิต้ีเทล เอก๊ซ์เพลส  หรือ เทียบเท่า หอ้งละ 2 ท่าน + อาหารเชา้  
- ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 
- พิพิธภณัฑเ์รือมะละกา  
- ค่านํ้าด่ืมและขนมใหบ้ริการ  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใตเ้ง่ือนไขบริษทั ) 

ราคาดังกล่าวมิได้รวม : 
     -   ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
          -  ค่าผา่นประต ูเลโกแ้ลนด ์ ผูใ้หญ่ 1,400 บาท เดก็ 1,100 บาท   
     -   ภาษีมูลค่าเพ่ิม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
     -   ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 
     -   ไม่รวมค่าทิป พนกังานขบัรถ และพนกังานต่างๆ  
    เง่ือนไข : 
- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้านไม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจา้ของกรุณาเป็นผูรั้บผิดชอบเอง 
- ชาํระเงิน มดัจาํ 50 % ในวนัท่ีทาํการจอง / ส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 7 วนัพร้อมสาํเนา หนา้หนงัสือเดินทาง 
- จาํนวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึน 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไม่รับผดิชอบใดๆ ใน

กรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัยบางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ 

การจลาจล ต่างๆ  

 

การเดนิทางต้องรู้ 

- ช่ือ และ นามสกุล ในการจอง ตั๋วเคร่ืองบนิ / ทัวร์ / ห้องพัก / ประกัน ต้องเป็นช่ือตรงกับหนังสือเดนิทาง ในวันที่เดนิทางเท่านัน้  

- ต้องใช้หนังสือเดนิทาง เท่านัน้ และ มีอายุการใฃ้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

- กรุณาเตรียม ยาประจาํตัว   /  เดนิทางไป เกนติง้ กรุณา นําเสือ้กันหนาว  ตดิตัวไปด้วย 

- เดนิทางเข้าคาสโิน  ใน มาเลเซีย และ สงิคโปร์ สุภาพบุรุษ  สวมเสือ้เชร์ิท / กางเกงขายาว / รองเท้าหุ้มส้น ,  

สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ และ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น   ห้ามถ่ายรูป 

- เวลา มาเลเซีย และ สงิคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

- ไฟฟ้า มาเลเซีย 220 โวลต์  ปล๊ัก สามขา   

- สกุลเงนิ มาเลเซีย ริงกติ / สงิคโปร์ ดอลล่าห์ 

 
 


