
 

 

รหัสทัวร SUP1902497 
ทัวรมาเลเซีย ทัวรชมการแขงขัน MOTOGP 3 วนั 2 คืน (MH) 
สัมผัสเสนหเมอืงหลวงกัวลาลัมเปอร ชมเมืองใหม ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู 
ถายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จัตุรัสเมอเดกา 
เขาชมการแขงขัน MOTOGP SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT 
(รวมคาบัตร F GRANDSTAND ระบุที่น่ัง เขาชมได 2 วัน) 
 

 
 
 



 

 

วันแรก สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร – MOTOGP MALAYSIA 
(รวมบัตรเขาชมงานระบุที่นั่ง)  (-/L/D) 
 
03.30 น.         คณะพรอมกันทีส่นามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 3 ประตู 6 เคานเตอร M1-M4 

สายการบินMALAYSIA AIRLINE โดยมีเจาหนาทีข่องบริษัทฯ คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ 

06:00 น. เหินฟ�าสูกรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน MALAYSIA 
AIRLINEเที่ยวบินที่ MH797  ** มีอาหารและเครื่องดื่มบริการ *** 

 09.10 น.  ถึงสนามบนินานาชาติ กัวลาลัมเปอร หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
เรียบรอย  
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
จากน้ัน รถโคชรับทานที่จุดนัดหมาย นําทานเขาชมงาน 

MOTOGP MALAYSIA / SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT - 
SELANGOR 

 จากน้ันอิสระใหทานเขาชมงาน MOTOGP MALAYSIA ตามอัธยาศัย งานเริม่
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

***รวมบัตร Zone F GRAND STAND แลว (บัตรระบุที่น่ังเขาได 2 วัน)**** 



 

 

 
View from F-GRAND STAND MOTO-GP>> 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZH0b1tfQxQ 
TIME TABLE>> 

https://drive.google.com/file/d/1a6lZR_DGn4BrHUnIowhJqa1N2hTwU3
E_/view?usp=sharing 

 
เย็น นําทานรับประทานอาหารม้ือเย็น  

นําทานเขาสูที่พัก Ancasa Hotel & SPA KL หรือเทยีบเทา  3* 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่สอง รับสงงาน MOTOGP MALAYSIA(รวมบัตรเขาชมงานระบุทีน่ัง่) 
  (B/-/-)    
เชา         รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

จากน้ัน รถโคชรับทานที่จุดนัดหมาย นําทานเขาชมงาน 
MOTOGP MALAYSIA / SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT - 

SELANGOR 
 จากน้ันอิสระใหทานเขาชมงาน MOTOGP MALAYSIA ตามอัธยาศัย งานเริ่ม

เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 
***รวมบัตร Zone F GRAND STAND แลว (บัตรระบุที่น่ังเขาได 2 วัน)**** 

 
View from F-GRAND STAND MOTO-GP>> 

https://www.youtube.com/watch?v=4ZH0b1tfQxQ 
TIME TABLE>> 

https://drive.google.com/file/d/1a6lZR_DGn4BrHUnIowhJqa1N2hTwU3
E_/view?usp=sharing 

 
 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก Ancasa Hotel & SPA KL หรือเทียบเทา  3* 
 
วันที่สาม    กัวลาลัมเปอร – ชอปปم�ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ   (B/L/-)    
เชา        รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก  

 
 จากน้ัน นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา (putrajaya city) ปุตรา

จายา..นครแหงอนาคต อันเปนที่ต้ังของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงดงามราวภาพฝนในนิยาย
อาหรับราตรีของสถาปตยกรรมตางๆ ในนครหลวง
แหงใหมของประเทศมาเลเซีย บันทึกภาพความทรง
จําท่ีจัตุรัสปุตรา โดยมฉีากหลังเปนมัสยิดปุตรา 
มัสยิดสีชมพู (putra mosque) มัสยิดแหงเมือง
ซึ่งสรางจากหินออนสีกุหลาบ ต้ังอยูริมทะเลสาบปุ
ตรา ทําเนียบรัฐบาลสีชมพู..มัสยิดอันงดงามยิ่งใหญ
และสถานที่ทํางานของนายกรัฐมนตรี ต้ังอยูเมืองปุตราจายา ผสมผสาน
ทางดานสถาปตยกรรมของมุสลิมทันสมัยท่ีสุดในโลก สามารถบรรจุคนได
ถึง 15,000 คน ใชเปนสถานทีท่ี่สัมมนา การประชุมตางๆ และชมความ
งามของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สุดแหงหน่ึง ซึ่งมีรูปรางประหน่ึง
ลูกศร พุงออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง 

 
 จากน้ันใหทานไดชมเมืองหลวงของมาเลเซีย กรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่ง

เปนเมืองที่ต้ังขึ้นที่บริเวณที่แมน้ํา 2 สายตัดกัน  
 นําทานแวะถายรูปกับสัญลักษณของตึกระฟ�าในนครกัวลาลัมเปอร ตึกป

โตรนัส ซึ่งเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ดวยความสูงถึง 452 เมตร  
จากน้ันนําทานผานชม มัสยิดอาเหม็ด เกาแกและสวยที่สุดในมาเลเซีย  

 นําทานชม พระราชวังอิสตันนา ไนการา ที่ประทับของสมเด็จพระ
รามาธิปดีของมาเลเซีย ผานชม อาคารสุลตาน อับดุล ซามัด ที่ปจจุบัน
เปนสถานที่ของทางราชการ ตั้งอยูตรงขามกับ เมอรเดกาสแควร ซึ่ง



 

 

เปนจัตุรัสที่รําลึกถึงวันที่มาเลเซียไดฉลองเอกราชพนจากประเทศใน
เครืองจักรภพ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บาย *   นําคณะแวะเลือกซื้อช็อกโกแลต OTOP ในโรงงานที่ใหญที่สุดใน

มาเลเซีย 
 อิสระใหทานไดช็อปปم�งที่หาง MITSUI OUTLET พบกันสินคาลดราคา

มากมาย 50-70 % แบรนดชั้นนํากวา 50 แบรนด (หากมีเวลาเหลือ)  
......... น.  ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
18.05  น. นําทานลัดฟ�ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airline เที่ยวบิน

ที่ MH780 ** มีอาหารและเคร่ืองดื่มบริการ ***          
19.10  น.  เดินทางถึงสนามบนิสวุรรณภูมิ พรอมความประทับใจ 

*************** 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 

กรุปออกเดินทางไดเม่ือมีจํานวน ***ผูเดินทาง 10 ทานไมมีหัวหนาทัวร***  
// ผูเดินทางถึง 15 ทานขึน้ไป (มีหัวหนาทวัร) 

 
กรุณาสอบถาม และตรวจสอบยอดจอง กอนออกตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ือ

ประโยชนของลูกคา 
 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต ตองมีอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทาง*** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เกบ็ที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว

คืน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

MH797 
0555-
0905 

// 
MH780 
1805-
1910 

2-4 NOV 19 8,777.- 3,500.- 1,900.- 

 
- แจงขอมูลสําคัญ - 

1. ***ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก*** 
2. ทารกอายุต่ํากวา 2 ป  ราคา 3,500 บาท 
3. เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่

จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

4. *** ซีรีย MH น้ีเปนราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวในทุกกรณี 
*** 

 
 
อัตรานี้รวม   

 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– กัวลาลัมเปอร - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  



 

 

 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรับเงินในการเบิก) 

 
อัตรานี้ไมรวม   

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน  

โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 



 

 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธ์ิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทาน
อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 


