Design Your Trip มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์
3 วัน 2 คืน

3 วัน 2 คืน

เลือกทีเ่ ทีย่ วได้เอง

บริการเลือกระดับทีพ่ กั

อาหารเช้า 7 มือ้

บริการไกด์ทอ้ งถิน่

บริการรถท่องเทีย่ วส่วนตัว

ตัวอย่างโปรแกรมการเดิ นทาง
เช้า

มือ้ อาหาร
กลางวัน

ค่า

-





ปูตราจายา – มัสยิดปุตรา(4) – สุเหร่าสีน้ าเงิน(5) – หอคอยกัวลาลัมเปอร์(6) – ตึกแฝดเปโตรนาส ชัน้ 88(7)







พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าเคแอลซีซ(ี 8) – วัดเทียนฮัว(9) – ถนนมัสยิดอินเดีย(10) – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพฯ





-

เดินทาง

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

ราคา/ท่าน

16,900

14,900

11,900

วันที่

โปรแกรมการเดินทาง

1

กรุงเทพฯ – สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – วัดถ้าบาตู(1) – อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด(2) – พระราชวังอิสตานา เนการา(3)

2
3

เดินทาง กันยายน 2563 – มีนาคม 2564

พักโรงแรม Pudu Plaza Kuala Lumpur Hotel
หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

รถรับส่งส่วนตัว TOYOTA ALPHARD
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D.I.Y เลือกสถานที่ ได้สงู สุด 10 ที่ จากทัง้ หมด 15 ที่
*ทางบริษทั ขอจัดสรรโปรแกรมการเดินทางในแต่ละวัน เพื่อความเหมาะสม หลังจากเลือกสถานทีเ่ ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

วัดถำ้ บำตู
ซึ่ งเป็ นศาสนสถานในศาสนาฮิ น ดู อยู่
ทางเหนื อของกรุ งกัวลาลัมเปอร์ สร้างขึ้น
เป็ นวัดในศาสนาฮิ นดู เ พื่ออุ ทิ ศ ถวายแด่
พระขันธกุมาร

อำคำรสุ ลต่ ำนอับดุลซำหมัด
ตั้งอยู่หน้าจตุรัสเมอร์ เดกาและสโมสร
รอยัล สลัง งอร์ เอกลัก ษณ์ ข องที่ นี่ คื อ
ลัก ษณะตัว อาคารที่ ย าวและมี ค วาม
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบแขกมัวร์

พระรำชวังอิสตำนำเนกำรำ
สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี
หรื อยังดีเปอร์ตวนอากงพระราชวังแห่ งนี้
จะเป็ นกลุ่ ม อาคารรู ป ทรงโดมเชื่ อ มกับ
ทางหลวงไปยังตัวเมือง

มัสยิดปุตรำ หรือมัสยิดสี ชมพู
เป็ นสัญลักษณ์สาคัญแห่ งหนึ่ งของเมื อง
ปุตราจายา ลานกว้างแห่ งนี้ มีรูปดาว 13
แฉกหมายถึงรัฐทั้ง 13 ของมาเลเซีย

สุ เหร่ ำสีนำ้ เงิน
หนึ่ งในสถาปั ต ยกรรมทางศาสนาที่
สวยงามที่สุดในมาเลเซีย ลักษณะเด่น คือ
โดมสี น้ า เงิ น ขาวขนาดใหญ่ ต รงกลาง
ขนาบข้างไปด้วยเสามินาเร็ ต 4 เสา

หอคอยกัวลำลัมเปอร์
หอคอยมี ล ัก ษณะทางสถาปั ต ยกรรม
อิ สลามมรดกของประเทศ ตกแต่งด้วย
ตัวอักษรอารบิก กระเบื้ องอิสลาม ลาย
ดอกไม้และภาพนามธรรมตาม

ตึกแฝดปิ โตรนำส
อาคาร 88 ชั้น รู ้ จกั กันในอี ก ชื่ อหนึ่ งคื อ
อาคาร KLCC อาคารแห่ งนี้ เป็ นตึกแฝดที่
สูงที่สุดในโลก

พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์นำ้
พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ที่ มี ค วามทัน สมัย จัด แสดง
พัน ธุ์ สั ต ว์ น้ าและสั ต ว์ บ กกว่ า 5,000
ชนิด

วัดเทียนฮัว
หนึ่ งในวัด จี น ที่ เ ก่ าแก่ แ ละใหญ่ ที่สุดใน
เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ วัดถูกสร้างด้วย
สถาปั ตยกรรมแบบจีนอย่างสวยงาม

ถนนมัสยิดอินเดีย
มองหาประสบการณ์แบบโลคอลแท้ๆ
เพราะคุ ณจะได้ตื่น ตาตื่ นใจกับ สิ น ค้า
มากมาย ทั้ง เสื้ อ ผ้า หลากสี สั น ของที่
ระลึก เครื่ องประดับ กระเป๋ า ฯลฯ

ตลำดกลำง
ตลาดเก่าแก่ของเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดย
แรกเริ่ มนั้นเป็ นตลาดสดที่สร้างขึ้นตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1888 จนปัจจุบนั

พิพธิ ภัณฑ์ ศิลปะอิสลำม
ที่ มี ค วามสวยงามและความส าคั ญ
ทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ อ ยู่ ห ลายชิ้ น
ด้วยกัน

มัสยิดจำเม็ก
ถื อ ไ ด้ ว่ า เ ป็ น จุ ด ส า คั ญ ข อ ง เ มื อ ง
กัวลาลัมเปอร์ เลยก็ว่าได้ ตัวมัสยิดสร้ าง
อยู่ตรงจุดบรรจบกันของแม่น้ ากลัง และ
แม่น้ าตรงนี้ เป็ นจุดเริ่ มต้นของการสร้าง

ไชน่ ำทำวน์
ย่านชาวจี น เป็ นที่ รู้จกั ในเรื่ องการขาย
เสื้ อผ้าละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของชาร่ วย ทั้งดี วี
ดี ซีดีเถื่อน
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ถนนยำลันอำลอร์
ถ น น ค น เ ดิ น ที่ ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล า ง ก รุ ง
กัวลาลัมเปอร์ ด้วยสี สันของแสงไฟตาม
บ้านเรื อน กลิ่ นและรสที่หลากหลายของ
อาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ

ตัวเลือกโรงแรมเพิม่ เติม (Upgrade)

โรงแรม Verdant Hill Hotel หรื อเทียบเท่า

ชาระเพิ่ม 1,000/ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 6,500/ท่าน

โรงแรม Equatorial Kuala Hotel หรื อเทียบเท่า

ชาระเพิ่ม 2,000/ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม 7,500/ท่าน

ข้อควรทราบ:
 กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รั บทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของบริษทั
 บริการ Private Tour โดยมีไกด์ทอ้ งถิน่ พูดภาษาไทยให้บริการ จะไม่มหี วั หน้าทัวร์จากเมืองไทย, คนขับรถพูดภาษาท้องถิน่ เท่านัน้
 ควรนัดหมายเวลากับไกด์ทอ้ งถิน่ (Local Guide) เรือ่ งจุดขึน้ ลงรถ เวลานัดหมายให้ชดั เจน เพือ่ ป้องกันการคลาดเคลือ่ นกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชือ่ คนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และใบ Confirmation ให้แก่ท่าน
 วันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ทอ้ งถิน่ จะถือป้ายชือ่ ของท่านเพือ่ รอรับท่าน
 สาหรับท่านทีต่ อ้ งออกตั ๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน , รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขายก่อนทาการออกตั ๋ว ก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่
ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการเดิ นทาง

 อัตราค่าบริการทีแ่ สดงข้างต้น ต้องมีผเู้ ดินทาง 6 ท่านขึน้ ไป กรณีจานวนผูเ้ ดินทางน้อยกว่าหรือมากกว่าทีก่ าหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพือ่ เสนอราคาอีกครัง้
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 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโปรแกรมเพือ่ ความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัย
ธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั เิ หตุ ฯลฯ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาคัญ

 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิด กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระมาแล้ว

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภัยพิบตั ิท างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุ ทกภัย วาตภัย ฯลฯ อัน
นอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ตามจริงเท่านัน้ เช่น , ค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นัง่ และชาระเงิ น
 ยืนยันการสารองที่นัง่ กับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย พร้อมส่งสาเนาหนังสือเดิ นทาง
 ชาระเงินยอดเต็มภายใน 3 วัน นับจากวันทีไ่ ด้รบั การยืนยันการสารอง
 กรณีราคารวมตั ๋วเครือ่ งบินชาระเงิน 70 % หลังจากยืนยันการจอง และค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ่ นไข และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
่
 หลังจากสารองทีน่ ั ่งเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีฝ่ ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสือเดินทางและเอกสารอื่นทีแ่ จ้งไว้ในโปรแกรม เพือ่ ดาเนินการยืน่ ขอวีซ่า (สาหรับ
ประเทศทีต่ อ้ งทาวีซ่า)
เงื่อนไขการยกเลิ กทัวร์
 หากมีการยกเลิกการเดินทาง หลังจากได้ชาระเงินมัดจาในครัง้ แรกไปแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา
์
 อนึ่งเมื่อท่านได้ยนื ยันให้ทางบริษทั ฯ กระทาการออกบัตรโดยสารแล้ว หรือยืนยันการสารองห้องพักให้กบั โรงแรมแล้วหากมีการเปลี่ยนแปลง ห รือยกเลิกการ
เดินทางในภายหลังบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ และค่าตั ๋วเครือ่ งบินไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ ในกรณีต ั ๋วทีส่ ามารถทารีฟนั ด์ได้ผเู้ ดินทางต้องรอเงินค่ารี
์
ฟนั ด์ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านัน้ (ประมาณ 90 วัน) ทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกทุกครัง้ จานวนเงินขึน้ อยู่กบั
เงือ่ นไขของแต่ละสายการบิน
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงือ่ นไขใดเงือ่ นไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั ตามกาหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิด
ค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชือ่ ตั ๋วเครือ่ งบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งไม่อยู่ในเงือ่ นไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากเป็ นกรุ๊ปราคาโปรโมชันตั
่ ๋วเครื่องบินเป็ นราคาแบบซื้อขาด ต้องเดินทางตามวันทีท่ ร่ี ะบุบนหน้าตั ๋วเท่านัน้ เมือ่ ท่านตกลงจองทัวร์โดยจ่ายเงินมัดจา หรื อ ค่า
ทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลือ่ นการเดินทาง ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินไม่ว่ากรณีใดทัง้ สิน้ เมือ่ ออกตั ๋วไปแล้วในกรณีทท่ี ่านไม่
์
สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั ๋วเครือ่ งบินไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงินได้
โรงแรมและห้องพัก

ห้องพักในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึน้ อยู่กบั การวางรูปแบบของแต่ละโรงแรม กรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะของท่าน
จองห้องประเภทอื่น ๆ อาจทาให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามทีต่ อ้ งการ

โดยทัวไป
่ โรงแรมอนุญาตให้มผี เู้ ข้าพักใน 1 ห้องมากทีส่ ุด คือ 3 คนเท่านัน้
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจานวนจากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็นห้องพักคู่ และเพิม่ เตียงเสริมให้ (Extra Bed)
หากโรงแรมไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มเี ตียงเสริมให้ ท่านจาเป็นต้องแยกเป็นพักห้องเดีย่ ว และต้องชาระค่าห้องพักเดีย่ วเพิม่ ด้วย
ในกรณีทม่ี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่าง ๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัวจากราคาต้นทุนทีค่ ดิ ไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การปรับเปลีย่ นหรือย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพือ่ ความเหมาะสมของโปรแกรม
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