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พกัร้อนคราวนีพ้าครอบครัว เทีย่ว เลโก้แลนด์ แดนอศัจรรย์ 
มะละกา- เลโก้แลนด์-กวัลาฯ-เกน็ติง้-ปุตตราจาย่า  4 วนั 3 คนื 

 
 
 
 

การเดนิทาง       12 - 15 เม.ย. 57    ราคา  18,900  บาท ( BY.. การบินไทย )      
วนัแรก  กรุงเทพ –  มะละกาเมืองมรดกโลก 
06.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4   อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ  เคาน์เตอร์ D การบินไทย เท่ียวบินท่ี TG415 เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอย
ตอ้นรับอาํนวย ความสะดวกแก่ท่าน 

09.05 น.      เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย (มีบริการอาหารบนเคร่ือง) ดูหนงั ฟังเพลง เล่นเกมส์ 
บนเคร่ืองดว้ยจอทีวเีป็นส่วนตวั ตามสะดวก(บิน 2 ชม.) 

12.15 น.       เดินทางถึงสนามบิน กวัลาลมัเปอร์ KLIAหลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อยแลว้    
 บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 1) หลงัอาหารนาํคณะเดินทางสู่มะละกา  เมืองมรดกโลก ดา้นวฒันธรรม ซ่ึงมี

ประวติัศาตร์อนัยาวนาน  นาํท่านเดินทางไป  ชมความงดงามของ   Stadthuys , Victoria Fountain, 
Christ Church  หอนาฬิกา กงัหันแถบ Duch Squareและยา่นอาณาจกัรสีแดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั 
จากนั้น นาํท่านเดินข้ึนเขา  St. Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ St Fracis ท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามตาํนานเล่าวา่เม่ือหลาย ร้อยปีล่วงมาแลว้ นกับุญ  St  Farncis ไดส้ิ้นชีวติไปเกือบ 1 ปี เขาได้
ฝังศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดข้ดุศพท่านข้ึนเพื่อจะนาํท่านไปฝังท่ีเมืองกวัร์ ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขดุศพ
ท่านข้ึนมาปรากฏวา่ ศพท่านเหมือนคนนอนหลบั จึงไดข้อตาํแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจากพระราชวงั
วาติกนั แต่ทางพระราชวงัไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผา่นไปขอใหต้ดัแขนไปพิสูจน์ เม่ือตดัแขนปรากฏวา่มี
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เลือดไหลเหมือนยงัมีชีวติอยูจึ่งไดรั้บประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี  ผา่นไป ทาง
มะละกาตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้นยอดเขา St. Paul Hill เม่ือสร้างเสร็จแลว้ปรากฏวา่ใน วนั
หน่ึงเกิดฟ้าผา่ลงมาถูกก่ิงไมใ้หญ่หกัลงมาถูกแขนหกัเหมือนแขนขา้งท่ีตดัส่งใหพ้ระราชวงัวาติกนัSt. 
Ancis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลกและมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่โลก ชม ทิวทศัน์บนยอดเขา ดูจุด
ยทุธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมืองของโปรตุเกส ซ่ึงถูก
ทาํลายโดยองักฤษจนเกือบหมด  (เหลือไว ้แค่ประตู Porta De Santiago)  

18.00 น. บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 2)ถึงมะละกานาํท่านเขา้พกั โรงแรม Arena หรือระดบัเดียวกนั  
วนัทีส่อง  มะละกาเมืองมรดกโลก- สวนสนุก LEGOLAND (แห่งแรกของเอเชีย) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ( ม้ือท่ี 3 ) 
09.00 น.     อาํลามะละกา มุ่งสู่  LEGOLAND  ยะโฮร์ ระหวา่งทางชมธรรมชาติอนัเขียวขจีของตน้ปาลม์นํ้ามนั ท่ีเรียง

รายสองขา้งทางอนัเป็นพืชเศษฐกินท่ีสาํคญัของประเทศ
มาเลเซีย 

11.00 น. ถึง เลโกแ้ลนด์ นาํท่านสัมผสัสวนสนุกเลโก ้  แห่งแรกของ
เอเชีย แห่งท่ีหกของโลก ประกอบไปดว้ยเคร่ืองเล่นกวา่ 40 
เคร่ืองเล่น  7 โซน คือ Lego Kingdom , Imagination 

 Land of Adventure , Lego Techic, TheBeginning , Lego City 
Minuland  โดยใชต้วัต่อเลโกม้ากท่ีสุดถึง 50ลา้นตวั จุดศูนยก์ลางท่ีน่ีคือ Miniland  ท่ีจาํลองส่ิงก่อสร้างโดด
เด่นทัว่เอเชีย ในอตัราส่วน 1:20 ซ่ึงทั้งคน รถไฟ รถยนต ์เคร่ืองบิน จะเคล่ือน ไหวเหมือนจริงไดด้ว้ยปุ่มปัง
คบัเพียงปุ่มเดียว วา้ววววว !  

 เชิญท่านและครอบครัวสนุกสุดเหวีย่งกนัแบบไม่รู้ลืมกนัตามอธัยาศยั(อาหารเท่ียงอิสระ)   
19.00 น. บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 4) เขา้ท่ีพกัโรงแรม Eleven Century หรือระดบัเดียวกนั พกัผอ่นตามสะดวก 
วนัทีส่าม   ยะโฮร์-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-กวัลาลมัเปอร์ 
 
 
 
 
 
07.00 น.   บริการอาหารเช้า (ม้ือท่ี 5)อาํลายะโฮร์ นาํท่านเดินทางทางสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (ม้ือท่ี 6) จากนั้น เท่ียวเมืองใหม่ ปุตราจายา  เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย  ซ่ึง

เป็นเมืองท่ีสวยงามและทนัสมยั  ชมมสัยดิสีชมพท่ีู  งดงาม ซ่ึงตั้งอยูใ่นทะเลสาปส่วนหน่ึง และ บนพื้นดิน
ส่วนหน่ึง ถ่ายรูปกบัมสัยดิสีชมพ ูชมทาํเนียบรัฐบาลท่ีมีอาคารอนังดงามตระการตาซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์  ชม
วงัสุลต่านรัฐเซลงังอร์ บรรยากาศริมทะเลสาปแสนคลาสสิค   จากนั้นนาํท่านสู่ตึกปิโตรนสั ถ่ายรูปตึกแฝด
ทีสุ่งทีสุ่ดในโลก จากนั้นนาํท่านผา่น ชมจุดกาํเนิดของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ณ แม่นํ้า 2 สายตดักนั ท่ีตั้งของ
มสัยดิจาเมด็ มสัยดิท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงกวัลาลมัเปอร์  ชมตึกรัฐสภา อนุสาวรียท์หารอาสาและอาคาร
ใกลเ้คียง ซ่ึงเคยเป็นสถานท่ี ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ขององักฤษ นาํท่านถ่ายรูปยา่น 
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Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ  เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad 
ปัจจุบนัเป็นท่ีทาํการของศาลสูง อาคารท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club ของผูดี้ชาว
องักฤษในสมยัก่อน ชมลานนํ้าพุ St Mary Chuch โบสถเ์ซ็นตแ์มร่ี อายกุวา่ 200 ปี     และเสาธงท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก (ในวนัท่ี 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ขององักฤษไดล้ดลงและชกัธงสหพนัธ์รัฐมาเลเซีย ข้ึนแทน 
อนัถือเป็นวนัฉลองเอกราช) นาํชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกบัพระราชวงัของกษตัริย ์
มาเลเซีย  และทหารมา้รักษาพระองค ์ ผา่นชมหอคอยโทรคมนาคม    K.L.TOWER  ส่ือสาร ( ซ่ึงสูงเป็น
อนัดบั 4 ของโลก ) 

18.30 น. บริการอาหารคํ่า (ม้ือท่ี 7) นาํท่านเขา้ท่ีพกัโรงแรม ALCASA หรือระดบัเดียวกนั 
 
 
 
 
 
วนัทีส่ี่  กวัลาฯ- เกน็ติง้ฯไฮแลนด์  - กรุงเทพ 
07.00 น. บริการอาหารเช้า ท่ีหอ้งอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 8 ) จากนั้นเดินทาง สู่ยอดเขาเกน็ต้ิงไฮแลนด์ เมืองใน

หมอก     สู่สถานี SKY WAY นัง่กระเชา้ขา้มภูเขาเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซ่ึงมีความเร็วท่ีสุดในโลก
และยาวท่ีสุดในเอเชีย ท่ียงัคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยูอ่ย่ างมากเป็นประสบการณ์ท่ีคุณจะไม่ลืม ท่าน
จะไดส้ัมผสัอากาศหนาวเยน็แบบยโุรปแต่แสนสุขสบายในระดบัความสูงกวา่ 6,000 ฟิต จากระดบันํ้าทะเล 
ถึงยอดเขา เชิญท่านสนุกกบัสวนสนุกกลางแจง้ซ่ึงมีเคร่ืองเล่นนานาชนิดตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเคร่ือง
เล่น)  เชิญท่านเพลิดเพลินกบัคาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแม
ชชีน ไฮโล แบล็คเจต็ ฯหรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั **สุภาบุรุษควรสวมเส้ือคอปก

และรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุตํ่ากว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน **  หรือจะเลือกซ้ือ
สินคา้ ชอ้ปป้ิงกนัตามสะดวก( เลือกทานอาหารกลางวนัตามสะดวกท่ีฟู๊ ดคอร์ด และอ่ืนๆอีกมากมาย ) 

14.00 น. ไดแ้วลาสมควรนาํท่านนัง่กระเชา้ ลงจากยอดเขา แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซ่ึงมีคุณภาพ และ
ผลิตภณัฑอ์าหารทอ้งถ่ิน บะกุ๊ดเต๋  ตม้ซุปเคร่ืองยาจีน  และ ขนมขบเค้ียวทอ้งถ่ินมากมาย  

18.00 น. บริการอาหารเยน็ (ม้ือท่ี 9 )  ณ ภตัตาคารจีนก่อนเดินทางสู่สนามบิน 
19.00 น.   นาํท่านเดินทางสู่สนามบิน KLIA เพื่อเตรียมเดินทางกลบักรุงทพฯ 
20.55 น.     เดินทางกลบักรุงเทพฯ  โดยสายการบิน การบินไทย  เที่ยวบินที ่ TG418  
22.05 น.     เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  พร้อมความประทบัใจ 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา  
หากมกีารปรับขึน้ของภาษนํีา้มนัของสายบิน และต้องมผีู้โดยสารจาํนวน 15 ท่านขึน้ไปจึงออกเดนิทาง 

กรณีกระเช้าขึน้เกน็ติง้ปิดการบริการ บริษทัฯขอสงวานสิทธ์ิในการใช้รถขึน้สู่เกน็ติง้ 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ท่านละ 18,900 บ. (ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง) เดก็ต ่ากว่า 12 ปี มีเตียงลด      500 บ. 

ผู้ใหญ่ท่านละ 18,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)  เดก็ต ่ากว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ลด  1,500 บ. 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ    2,500    บ.  
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อตัรานีร้วมค่าบริการ  
-  ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัการบินไทยพร้อมภาษีสนามบิน -  โรงแรมระดบั 4/3 ดาว 3  คืน  
- ค่าเขา้สวนสนุกเลโกแ้ลนดแ์ละกระเชา้ลอยฟ้าข้ึนเกน็ต้ิง     -  อาหารตามระบุในรายการ  9 ม้ือ  
- หมวกท่ีระลึก      - หวัหนา้ทวัร์ไทย  1ท่าน และ มคัคุเทศกม์าเลเซีย  1ท่าน  
- ประกนัภยัทุนประกนั 1,000,000 บ.   - รถโคช้ปรับอากาศตามขนาดผูโ้ดยสาร /ค่าเขา้ชมสถานท่ี  
- ค่าสมัภาระกระเป๋าโหลดเขา้เคร่ือง ท่านละ1 ใบ นํ้าหนกั 20 ก.ก.  หากนาํมาเกินกวา่น้ีท่านตอ้งชาํระท่ีเคาร์เตอร์สายการบิน 
อตัรานีไ้ม่รวม    
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  และทีมงาน ซ่ึงเป็นการแสดงนํา้ใจกบัผู้ให้บริการตามหลกัสากลปฏิบัต ิ  
-ทิปพนกังานยกกระเป๋า,อาหารเคร่ืองด่ืมท่ีนอกเหนือจากทวัร์จดัเล้ียง   , โทรศพัท,์ ซกัรีด, มินิบาร์ ภาษหัีก ณ  ที่จ่าย 3 %  และ
ภาษมูีลค่าเพิม่  7 %   ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง ( 
ระเบียบการและข้อตกลงการสํารองที่น่ัง 
1. สาํรองท่ีนัง่  พร้อมชาํระเงินมดัจาํท่านละ  7,000   บาท   หากยงัไม่ชาํระค่ามดัจาํ  ยงัไม่ถือวา่การจองสมบูรณ์  บริษทัฯ  สงวน

สิทธ์ิรับผูท่ี้พร้อมชาํระค่ามดัจาํก่อน ส่วนท่ีเหลือชาํระอยา่งนอ้ย   15 วนัก่อนการเดินทาง 
2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดกต็าม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทั ฯ ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัก่อนการเดินทาง   

มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ จาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าใชจ่้ายในส่วนท่ีมดัจาํไวต้ามระยะเวลาและจาํนวน ดงัน้ี                                                       
   เม่ือมดัจาํแลว้ หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วนั จะไม่มีการคืนมดัจาํ 
   ยกเลิกก่อนการเดินทางระหวา่ง 8 – 14 วนั หกัค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด 
   ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 8 วนั หกัค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด 
3. เม่ือท่านสาํรองท่ีนัง่ในทวัร์เรียบร้อยแลว้   ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมงัสวิรัติ  

กรุณาแจง้ใหแ้ผนกขายทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   7 วนั ก่อนการเดินทาง 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได้ และบริษทั  
      ของสงวน สิทธ์ิยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ ถึง 16 ท่านข้ึนไป 
2. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิ วติัและอ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุม

ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย , การถกูทาํร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะส้ินสุดลง ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านสละสิท ธ์ิและจะไม่รับผิดชอบค่าบริการท่ีท่าน
ไดช้าํระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

5. รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ีพกั
ในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แต่อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ิ นแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน เช่น การเล่ือน หรือยกเลิกเท่ียวบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน  

 8. บริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการชาํรุดหรือสูญหายของทรัพยสิ์นส่วนตวั อาทิ เช่น หนงัสือเดินทาง , โทรศพัทมื์อถือ,กระเป๋า
เดินทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรูป ฯลฯ 
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9. ใหถื้อวา่เง่ือนไขทั้งหมด ท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นเสมือน สญัญาของการขายทวัร์ ท่ีผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง ไดใ้นกรณีใด     
หมายเหตุ :  1. ในกรณีที่ท่านเดนิทางมาจากต่างจงัหวดั บริษทัไม่แนะนําให้ท่านจองตัว๋เคร่ืองบินที่บินต่อกนั  เที่ยวบินต้องมี

ระยะห่างกนัอย่างน้อย 6 ช่ัวโมง เน่ืองจากบางคร้ังอาจมคีวามล่าช้าของสายการบินน้ันๆ และก่อนการจองตัว๋เคร่ืองบิน
จากต่างจงัหวัด กรุณาตรวจสอบวนัเดนิทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ังว่า กรุ๊ปสามารถออกเดนิทาง
ได้แน่นอนหรือไม่ เน่ืองจากบางคร้ังมกีรณีที่จาํนวนผู้เดนิทางไม่ครบตามที่กาํหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซ่ึงทํา
ให้ทางบริษทัออกเดนิทางได้ 

 2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพมิพ์ รายละเอยีดรายการจากทางเวบ็ไซด์ของบริษทั กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์
จากเจ้าหน้าที่ของบริษทัอกีคร้ัง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงือ่นไขต่างๆ บริษทัจะยดึถือตามรายการฉบับ
สมบรูณ์เท่าน้ัน                         

หนังสือเดนิทางไทยต้องมอีายุการเดนิทางเหลอืไม่น้อย กว่า 6 เดอืน 
มฉิะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมอืงปฏิเสธการเดนิทางของท่าน  

 


