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รหัสโปรแกรม : 15529 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
 

 

ออกเดนิทางไดท้กุวนั 

11 กมุภาพนัธ ์2562 - 20 ธนัวาคม 2562 
ยกเวน้พเีรยีด : 04-09 มถินายน / 10-12 สงิหาคม / 31 สงิหาคม / 01 

กนัยายน / 09-10 พฤศจกิายน 2562 เพิม่ทา่นละ่ 2,000 บาท 
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รถ VAN 13 ทีน่ ัง่ คนขบัเป็นไกดพ์ดูภาษาองักฤษ 
ตอ้งการไกดท์อ้งถิน่พดูไทย เพิม่ 9,000 บาท/กรุป๊ 

 พกัทีโ่รงแรมระดบัมาตรฐาน 3 * 

 ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายา และมสัยดิสชีมพ ู

 สมัผสัเสนห่เ์มอืงหลวง  กวัลาลมัเปอร ์ 
 ถา่ยรปูตกึแฝดเปโตรนาส + จตรุสัเมอเดกา้  

 

วนัแรก   กวัลาลมัเปอร ์– ปตุราจายา     (-/-/-) 

 

........ น. รับลกูคา้ ที ่สนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์ 

 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง ปตุราจายา (putrajaya city) ปตุราจายา..นคร

แหง่อนาคต อนัเป็นทีต่ัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนยีบนายกรัฐมนตร ีชม

ความงดงามราวภาพฝันในนยิายอาหรับราตรขีองสถาปัตยกรรมตา่งๆ ในนครหลวง

แหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี บนัทกึภาพความทรงจ า

ทีจ่ัตรัุสปตุรา โดยมฉีากหลังเป็นมสัยดิปตุรา มสัยดิสี

ชมพู (putra mosque) มสัยดิแหง่เมอืงซึง่สรา้งจาก

หนิออ่นสกีหุลาบ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบปตุรา ท าเนยีบ

รัฐบาลสชีมพ.ู.มสัยดิอนังดงามยิง่ใหญแ่ละสถานที่

ท างานของนายกรัฐมนตร ีตัง้อยูเ่มอืงปตุราจายา 

ผสมผสานทางดา้นสถาปัตยกรรมของมสุลมิทันสมยั

ทีส่ดุในโลก สามารถบรรจคุนไดถ้งึ 15,000 คน ใชเ้ป็น

สถานทีท่ีส่มัมนา การประชมุตา่งๆ และชมความงามของ

สะพานวาวาซนั สะพานสวยทีส่ดุแหง่หนึง่ ซึง่มรีปูรา่ง

ประหนึง่ลกูศร พุง่ออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel  Pudu Plaza / Ancasa Express /  

Silka Maytoer / Ibis หรอืเทยีบเทา่ 3* 

 

*อพัเกรด เป็นโรงแรม Furama / Royal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4* 

เพิม่ 1,000 / ทา่น 
 

วนัทีส่อง   วดัถ า้บาต ู– กวัลาลมัเปอร ์  (B/-/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั  

 

น าท่านแวะถ่ายรูปและนมัสการ พระขันธกุมาร ที่ วดัถ า้บาตู เป็นศาสนสถานที่

ศักดิส์ทิธิข์องศาสนาฮนิดู ดา้นหนา้ปากทางขึน้บันไดไปยังถ ้า ขา้งบนมรีูปปั้นของ

พระขนัธก์มุารสงูถงึ 42.7 เมตร  

จากนัน้ใหท้า่นไดช้มเมอืงหลวงของมาเลเซยี กรุงกวัลาลมัเปอร ์ซึง่
เป็นเมอืงทีต่ัง้ขึน้ทีบ่รเิวณทีแ่มน่ ้า 2 สายตัดกนั  

น าทา่นแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์ของตกึระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร ์ตกึปิโตรนสั ซึง่

เป็นอาคารแฝดทีส่งูทีส่ดุในโลก ดว้ยความสงูถงึ 452 เมตร  จากนัน้น าท่านผ่านชม 

มสัยดิอาเหม็ด เกา่แกแ่ละสวยทีส่ดุในมาเลเซยี  
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น าท่านชม พระราชวงัอสิตนันา่ ไนการ่า ทีป่ระทับของสมเด็จพระรามาธปิดขีอง

มาเลเซยี ผ่านชม อาคารสุลตา่น อบัดุล ซามดั ที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ของทาง

ราชการ ตัง้อยูต่รงขา้มกับ เมอรเ์ดกา้สแควร ์ซ ึง่เป็นจัตุรัสทีร่ าลกึถงึวันทีม่าเลเซยี

ไดฉ้ลองเอกราชพน้จากประเทศในเครอืงจักรภพ 

 

 น าคณะแวะเลอืกซือ้ชอ็กโกแลต OTOP ในโรงงานทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Hotel  Pudu Plaza / Ancasa Express /  

Silka Maytoer / Ibis หรอืเทยีบเทา่ 

 

*อพัเกรด เป็นโรงแรม Furama / Royal Hotel หรอืเทยีบเทา่ 4* 

เพิม่ 1,000 / ทา่น 
 

 

วนัทีส่าม      อสิระรบั-สง่ ตามลกูคา้ตอ้งการ - สนามบนิ  (B/-/-)    

เชา้        รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมทีพ่กั 

 

อสิระรบั-สง่ ตามลกูคา้ตอ้งการ 

(ไมร่วมคา่บตัรผา่นประต)ู 
 

......... น.  ไดเ้วลาสมควรเดนิทางสู ่สนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์

 
*************** 

“มากกวา่ความช านาญ คือ การใหบ้ริการดว้ยใจ” 
หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการ

ปรบัเปลีย่นราคา หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 
 

กรุป๊ออกเดนิทางไดเ้มือ่มจี านวน ***ผูเ้ดนิทาง 4-10 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัร*์**  
 

 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

วนัเดนิทาง โรงแรม จ านวน ราคา พกัเดีย่วเพิม่ 

01 ก.ย.  - 20 ธ.ค. 
2562 

Hotel Pudu Plaza /  
Ancasa Express /  
 Silka Maytoer / 

Ibis  
หรอืเทยีบเทา่ 3* 

4-10 
Paxs 

3,990 1,900.- 

Furama / Royal 
Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 4* 
4,990 2,900.- 
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ยกเวน้พเีรยีด :  

09-10 พฤศจกิายน 2562 เพิม่ทา่นละ่ 2,000 บาท 

 

โปรดตรวจสอบกอ่นท าการจอง 
*** กรณุาตรวจสอบพาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง** 

**** ขอสงวนสทิธิใ์นการเชค็หอ้งว่างทุกคร้ังก่อนท าการจอง *** 

ช าระยอดเตม็ ภายใน 24 ช่ัวโมง หลังจากท าการจอง 

หากมีการยกเลิกขอสงวนสิทธิค์ืนค่าใช่จ่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง 
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อตัรานีร้วม   

 คา่รถแวน 13 ทีน่ั่ง คนขบัเป็นไกดพ์ดูภาษาองักฤษ บรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่ทีพ่ัก 2 คนืพักหอ้งละ 2-3 ทา่นตามรายการ  
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารที่

เกดิขึน้ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 
 

อตัรานีไ้มร่วม   

 คา่ทปิคนขบัรถตามความพงึพอใจในการบรกิาร 
 คา่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ– กวัลาลมัเปอร ์- กรงุเทพฯ 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   
 

**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  
โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 

 
เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 
 
 



     7 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตัว๋เทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอื
เปลีย่นแปลงการเดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่
บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจน
ไมอ่าจแกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอื
ความรับผดิชอบของหวัหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิ การ
จลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ 
ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ
ในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ
เลือ่นการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตาม
รายการ ไมส่ามารถขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่น
ไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละ

อืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื

ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ 
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