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ก ำหนดกำรเดินทำงก ำหนดกำรเดินทำง  .... .... วนัที่ 30 วนัที่ 30 ธันวำธันวำคมคม  2560 2560 ––  01 มกรำคม 01 มกรำคม 25612561  
วนัแรกวนัแรก  หาดใหญ ่– ดา่นนอก – เกาะปีนงั – วดัเขาเตา่ – วดัไทย – วดัพมา่ – Penang Art Street – ป้อมปืน  

– กรุงกวัลาลมัเปอร ์                                                                                                                ((----//LL//DD)) 

05.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเที่ยวสนุกทัวร์  ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนัดพบ หาดใหญ่ (ใหลู้กคา้แจง้สถานที่นัดรับอีกครั้งกับ

เจา้หนา้ทีอ่อฟฟิต) จากน่ันน าคณะเดนิทางสู ่ดา่นนอก 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ ดา่นนอก ประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจ
คน เขา้เมืองของประเทศมาเลเซยีที ่ด่านบูกติคาอตี ัม๊  ก่อนน าท่านเดนิ

ทางผ่านเมอืง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่  จติรา อลอสตาร ์บัต
เตอรเ์วริธ์ ไทผ้งิ อโีปรต์ันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านทา่นสามารถชมทัศนียภาพ

อนัร่มรืน่สอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซยี  หรอืจะเลอืกพักผ่อนบนรถไดต้าม

อธัยาศยั 

09.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึเกาะปีนัง เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ ไขมุ่กแหง่โลกตะวนัออก ” นครทีร่วบรวมความพเิศษที่

ผสมผสานโลกตะวนัตกและตะวนัออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

 น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเขาเตา่ นมัสการไหวเ้จา้แม่กวนอมิที ่ชมเจดยีห์มืน่พระ อันเป็น
พุทธศลิป์ทีร่วมความงามเอาไว ้ดา้นบนท่านสามารถชมววิของเกาะปีนังไดท้ัง้หมด 

ใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ จากน่ันน าท่านชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง วดั

ไชยมงัคลาราม ซึง่มีพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี ตรงขา้มกันให ้
ทา่นไดช้ม วดัพมา่ ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติรตระการตา  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (1) 

บา่ย จากน่ันน าท่านเพลดิเพลนิกับความสวยงามของเมืองมรดกโลกแห่งปีนังกับศลิปะ
ระดับโลกในย่าน Penang Art Street  จุดนี้เหมาะส าหรับการถ่ายภาพศลิปะตาม

ฝาผนังโดยจะมถีนนแบ่งออกเป็นซอยใหเ้ดนิตามหาภาพ ไดก้ลายเป็นภาพสะทอ้น

ของศลิปะทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้นอ้ยๆใหก้ับผู ้
พบเห็นไดเ้ป็นอยา่งด ีใหท้า่นไดถ้า่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศัย 

 จนถงึเวลานัดหมาย น าท่านเดนิทางต่อสู่ ป้อมปืนปราการฟอรท์คอนวาลสิ  ซึง่
เป็นสถานทีย่กพลขึน้บกครัง้แรกของ เซอร ์ฟรานซลิไลทร ์ ในปี ค.ศ. 1786  ทีแ่ห่ง

นีเ้ป็นป้อมปืนเพือ่ป้องกนัเมอืงในสมัยอดตีของเกาะปีนัง มาเลเซยี   

15.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางออกจากเกาะปีนัง เพือ่เดนิทางตอ่สูก่รุงกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของมาเลเซยี 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร ())  จากน่ันน าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก 

พัก  Hotel  Pudu  Plaza  Kuala  Lumpur (หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว)  อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่องวนัทีส่อง  กรุงกวัลาลมัเปอร ์– กระเชา้ลอยฟ้า – เก็นติง้ ไฮแลนด ์– กรุงกวัลาลมัเปอร ์                                 ((BB//----//LL)) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3)  

08.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้  เพือ่เดนิทางสู ่เก็นติง้ ไฮแลนด ์

09.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึสถานีกระเชา้ ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า ซึง่
เป็นเทคโนโลยใีหมล่า่สดุ ระหวา่งน่ังกระเชา้ทา่นจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึ

และอากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่บน ยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด ์

 จากน่ันใหท้า่นเขา้ชม คาสโิน ระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย ทา่นจะสนุกสนานกับการ

เสีย่งโชคตา่งๆ อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี แบล็คแจ็ค รูเล็ต บตัคาร่า เป็นตน้ (การเขา้สถานคาสโินทา่นสภุาพบรุุษสวมเสือ้
มปีก สวมรองเทา้หุม้สน้ ทา่นสภุาพสตรแีตง่กายแบบสากลนยิมเด็กอายุต า่กวา่ 21 ปีหา้มเขา้) ลกูคา้สามารถแลกชบิได ้

จากดา้นในคาสโิน 

เทีย่ง   เพือ่ความสะดวกในการเทีย่วชมเก็นติง้ ไฮแลนด ์ ลกูคา้สามารถเลอืกรับประทานอาหารเทีย่งไดต้ามอัธยาศัย โดย
ดา้นบนเก็นติง้ จะมรีา้นอาหารมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกรับประทาน  

บา่ย เพื่อความคุม้ค่า ทางเราจะมีเวลาใหทุ้กท่านไดเ้ทีย่วอยู่บนเก็นติง้ ไฮแลนด ์
แบบเต็มวนั และส าหรับทา่นทีไ่มเ่ขา้คาสโิน จะเลอืกเดนิชอ้ปป้ิงตามหา้งรา้นที่

อยูใ่นเก็นติง้ ไฮแลนด ์ไดต้ามสะดวก เนือ่งจากดา้นบนจะรา้นขายของมากมาย

ใหท้่านเลือกชอ้ปป้ิง เช่น เสื้อผา้แบรนด์แนม กระเป๋า รองเทา้ แว่นตา 
เครือ่งส าอาง เป็นตน้ บางชว่งจะมกีารลดราคาสนิคา้ถงึ 20-30 % และเมือ่เรา

ช าระเงนิกบัรงิกติมาเลเซยี ราคาจะถกูวา่เยอะเลยคะ่ 

 ส าหรับท่านที่จะเล่นสวนสนุกบนเก็นติง้ ไฮแลนด์ ตอนนี้สวนสนุกกลางแจง้ก าลังปิดปรับปรุงใหม่ เพื่ออัพเดตให ้

เทยีบเท่ากับสวนสนุกยูนิเวอร์แซลทีส่งิคโปร์ ซึง่ตอนนี้จะมเีฉพาะเครื่องเล่นในทีร่่มหรือในตัวอาคารเท่าน่ัน เหมาะ
ส าหรับนอ้งๆเด็กๆ  

17.00 น. ไดเ้วลานัดหมายอนัสมควร น าทา่นทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด ์โดยกระเชา้ลอยฟ้า เพือ่เดนิทางกลับสู ่

กรุงกวัลาลมัเปอร ์

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภตัตาคาร (4)  จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัเขา้สูท่ีพั่ก 

พัก  Hotel  Pudu  Plaza  Kuala  Lumpur (หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว)  อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่ามวนัทีส่าม  จตัรุสัเมอเดกา้ – ตกึแฝด – พระราชวงั – เมอืงใหมปุ่ตราจายา่ – ดวิตีฟ้ร ี– ดา่นนอก – หาดใหญ ่  ((BB//LL//----)) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (5)  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
http://www.agoda.com/th-th/hotel-pudu-plaza-kuala-lumpur/hotel/kuala-lumpur-my.html
http://www.agoda.com/th-th/hotel-pudu-plaza-kuala-lumpur/hotel/kuala-lumpur-my.html
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08.00 น. 

 

ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านชม กรุงกวัลาลมัเปอร  ์ซึง่เป็น

เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี นครทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวน
ดอกไม ้ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุ่มไมท้ีส่วยงามตระการการ

ตามเสน้ทางน าท่านถ่ายภาพ จตัุรสัเมอเดกา้ศูนยก์ลาง 
ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 

100  เมตร ถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของ

เมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิออ่น สถานีรถไฟทีเ่กา่แก่ KL 
TOWER หอคอยทีสู่งเป็นอันดับสีข่องโลก จากน่ันน าท่านถ่ายรูปคู่กับสัญญาลักษณ์ ดา้นการ

ท่องเทีย่วของมาเลเซยี นั้นคอื ตกึปิโตนสั หรือ TWIN TOWER จากน่ันน าท่านเดนิทางสู ่
พระราชวงัอสิตาน่า ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอบัดุลซาหมดั ,ชม

พระราชวงัแหง่ชาต ิพรอ้มทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ์า่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ   

 จากน่ันน าท่านเดนิทางสู ่ “เมอืงใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึง่ขึน้ชือ่ว่าเป็นเมืองของรัฐบาล น าท่านชมส านัก
นายกรัฐมนตร ี(ทา่นดร.มหาธรี)์ ชม มสัยดิสชีมพ ูซึง่เป็นมัสยดิทีม่ขีนาดใหญม่ากมายในของมัสยดิตกแตง่อย่างงดงาม

ตระการตาผ่านชมกระทรวงตา่ง ๆ ผ่านบา้นพักของทา่นนายกรัฐมนตรขีองทา่นดร.มหาธรี ์มูฮมัหมดั ซึง่ตัง้อยู่บนยอด
เขากลางทะเลสาบทีส่วยงาม เชญิทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง  ณ  ภตัตาคาร  (6)  จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย 

18.00 น. (เวลาโดยประมาณ) น าทา่นเดนิทางถงึ ดา่นจงัโหลน  (และหากเวลายังเหลอือยู่)ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่

ดวิตีฟ้ร ีจนถงึเวลานัดหมายผ่านพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ จากน่ันน าท่านเดนิทางกลับ
สู ่หาดใหญ ่

20.00 น. (เวลาโดยประมาณ) น าทา่นเดนิทางถงึ หาดใหญ ่ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มทัง้รอยยิม้และความประทับใจ  

( ใหล้กูคา้แจง้สถานทีส่ง่กลับอกีครัง้กับเจา้หนา้ทีอ่อฟฟิต ) 
( หากลูกคา้มีไฟทบ์นิต่อที่ตอ้งบนิกลับกรุงเทพฯ แนะน าใหลู้กคา้จองไฟทบ์นิเวลาหลัง 21.30 น. เป็นตน้ไป เพื่อ

ป้องกนัการตกเคริอ่งของลกูคา้ เนือ่งจากชว่งเทศกาลปีใหมร่ถจะคอ่นขา้งตดิมากคะ่ ) 

เทีย่ว  มาเลเซยี  ใหถู้กใจ  ไปกบัเรา  เทีย่วสนุกทวัร ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

*** โปรแกรมทวัร์และเวลาอาจมีการเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม  แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั **** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

อตัรำค่ำบริกำร 
 

 
 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่รถตูไ้ทยปรับอากาศ 1 คัน น าเทีย่วตลอดการเดนิทางตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบ ุ 
- คา่ทีพ่ัก  2  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว (6 มือ้)  
- คา่ของวา่งวันละ 1 รอบ ( น ้าหวาน + ขนม )  และมนี ้าดืม่บรกิารวันละ  1  ขวด 
- คา่ขึน้กระเชา้ทีเ่ก็นติง้ ไฮแลนด ์
- คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คา่เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
- คา่ยาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการน าเที่ยว  อาท ิ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จก ากบัภาษีทกุชนดิ 

- คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน    
 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาเร ิม่หาดใหญ ่/ ทา่น  

ชว่งปีใหม ่ วนัที ่30 ธ.ค.60 – 1 ม.ค.61 5,950.- 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

