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 ก ำหนดกำรเดินทำง ดูท้ำยโปรแกรมทัวร์ครับ  

วนัแรก หาดใหญ่ –ปีนัง – ป้อมปืน –  วดัเขาเต่า – วดัไทย – วดัพม่า – ช๊อปป้ิงห้างเกอร์นี                    (-/L/D) 
06.00 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทั  รับท่าน  ณ  จุดนดัพบ หนา้ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 
07.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจังโหลน ประเทศ มาเลเซียประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการ

ตรวจคน เขา้เมืองของประเทศมาเลเซียท่ี ด่านบูกิตคาอีตั๊ม  ก่อนน าท่านเดินทางผ่านเมือง และรัฐต่างๆ 
ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ ไทผ้ิง อีโปร์ตนัหยงมา
ลิม  ซ่ึงทางผ่านท่านสามารถชมทศันียภาพอนัร่มร่ืนสอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือก
พกัผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศยั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ  ภตัตาคาร  (1) 

บ่าย ถึง รัฐปีนัง เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามวา่ “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครท่ี
รวบรวมความพิเศษท่ีผสมผสานโลกตะวนัตกและตะวนัออกกันได้อย่าง
กลมกลืน 
 

 จากนัน่น าท่านชม วดัเขาเต่า นมสัการไหวเ้จา้แม่กวนอิมท่ี ชมเจดียห์ม่ืนพระ อนั
เป็นพุทธศิลป์ท่ีรวมความงามของสามประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั           อนัไดแ้ก่ ไทย 
จีน และพม่า และแวะชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเป๊ียะ บะกุ๊ดแต๋ โสม



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

จีน และร้านช็อคโกแลต ท่ีมีช่ือเสียง  
 จากนัน่น าคณะเดินทางชม วัดไทย  ท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั  “ วัดไชยมังคลาราม ” 

ซ่ึงมีพระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย  ตรงขา้มกนัให้ท่านไดช้ม วัด
พม่า ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิิตรตระการตา  

 น าท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลสิ  ซ่ึงเป็นสถานท่ียกพลข้ึนบกคร้ัง
แรกของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปืนเพื่อ
ป้องกนัเมืองในสมยัอดีตของเกาะปีนงั มาเลเซีย    

เยน็ จากนั้นใหท้่านมีเวลาในการช๊อปป้ิง  ณ  ห้างเกอร์นี  ซ่ึงเป็นหา้งท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของเกาะปีนงั   

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร  (2) 
พกั เข้าพกั  ณ The Royal Penang Hotel    ( หรือ เทยีบเท่า ระดับ 3 ดาว) 

วนัทีส่อง  ปีนัง – เกน็ติง้ ไฮแลนด์                                                                                                              (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ  ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3) 
08.00 น. จากนั้นน าคณะเดินทางสู่   เกน็ติง้  ไฮแลนด์ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (4)    
13.00 น. จากนั้นน าท่านมุ่งสู่ เกน็ติง้ไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นต้ิงไฮแลนด์ท่านจะไดส้นุกสนา

กบัการนัง่  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสามารถวิ่ง
ได ้6  เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเซีย
ระหวา่งนัง่กระเชา้ท่านจะไดส้ัมผสัปุยเมฆหมอกอนัหนาทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนั
สดช่ืน  

17.30 น. น าท่านเขา้ท่ีพกั    โรงแรมเฟิสต์เวลิด์  หรือเทยีบเท่า 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5)   
 หลงัจากนั้นมคัคุเทศก์จะน าท่านเขา้ชม สถานคาสิโน ระดบัชาติท่ีไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกบัการเส่ียงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อต
แมชชีน แบล็คแจค็ รูเล็ต บตัคาร่า ฯลฯ เป็นตน้ หรือจะเลือกเล่นเคร่ืองเล่นต่างๆ 
ไดต้ามอธัยาศยั  ( ค่าเคร่ืองเล่นไม่รวมในราคาทัวร์ ) (การเขา้สถานคาสิโนท่าน
สุภาพบุรุษสวมเส้ือมีปก สวมรองเทา้หุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากล
นิยมเด็กอายตุ  ่ากวา่ 21 ปีหา้มเขา้) 

วนัทีส่าม  เกน็ติง้ไฮแลนด์ – กรุงกวัลาลมัเปอร์ – ซิตีท้วัร์                                                                          (B/L/-) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/index%20penang.html
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07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟต ์ ณ  ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (6) 
08.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากเก็นต้ิงไฮแลนด ์ และน าท่านเดินทางต่อสู่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

10.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านมุ่งสู่   กรุงกัวลาลัมเปอร์  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซีย “ นครทีห้่อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดบัไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุ่มไมท่ี้
สวยงามตระการการตามเส้นทาง,จากนั้นน าท่านชม จตุรัสเมอเดก้า  ศูนยก์ลาง
ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ชมเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลกประมาณ 100  เมตร ชมความ
งามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าล อบัดุลซาหมดั,ชมพระราชวังแห่งชาติ

พร้อมทหารม้า ทหารราบประจ าพระองคถ่์ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง ตึก
รัฐสภา มสัยิดหินอ่อน สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL TOWER หอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบัส่ีของโลก TWIN 
TOWER ตึกคู่แฝดท่ีสูงเป็นท่ี 2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.) แวะร้านช็อกโกแ้ลต แวะน าท่านถ่ายภาพคู่ตึก
คู่แฝด  ( TWIN TOWER ) เก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก  หลงัจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ 
(PUTRA JAYA)” ซ่ึงข้ึนช่ือว่าเป็นเมืองของรัฐบาลน าท่านชมส านัก
นายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชม มัสยิดสีชมพู ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีมีขนาด
ใหญ่มากมายในของมสัยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวง
ต่าง ๆ ผา่นบา้นพกัของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด  

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  (7)    

บ่าย จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่ ประเทศไทย 
17.00 น. (เวลาโดยประมาณ ) หากมีเวลา และหางยงัเปิดอยูจ่ะใหค้ณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อแวะชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรีจนถึงเวลานดัหมายผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางทั้งสองประเทศ จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่สนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ ) หากมีเวลา และหางยงัเปิดอยูจ่ะให้คณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อแวะชอ้ปป้ิง

สินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรีจนถึงเวลานดัหมายผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางทั้งสองประเทศ 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 

19.00 น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
เทีย่ว  มาเลเซีย  ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
*** ส้ินสุดการเดินทาง *** 

โปรแกรมทวัร์อาจมีการเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม   
แต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 
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อตัราค่าบริการ  
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาต่อท่าน 

เดอืน พ.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 20-22 พ.ค. 59 

4,900.- 

เดอืน มิ.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 24-26 

4,900.- 

เดอืน ก.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 1-3 / 16-18 /17-19 / 18-20 / 19-21 

4,900.- 

เดอืน ส.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 12-14 

4,900.- 

เดอืน ก.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 16-18 

4,900.- 

เดอืน ต.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 14-16/21-23/22-24 

4,900.- 

เดอืน พ.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 12-14 

4,900.- 

เดอืน ธ.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 3-5/10-12 

4,900.- 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59 4,900.- 

การเลือกซือ้ทัวร์ต้องเปรียบเทียบดูว่า ข้างในโปรแกรมทัวร์เขารวมอะไรไว้ให้เราแล้วบ้าง แล้วลองบวก
ลบกันดู ว่าซือ้กับท่ีไหนถูกกว่า  ห้าม ดูแค่ราคาแล้วตัดสินใจซือ้ทัวร์เลยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน 
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อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่ารถตูป้รับอากาศ น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ระบุในโปรแกรม 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน  (พกัหอ้งละ 2  ท่าน) 
 ค่าอาหาร 7 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าขนม ขบเค้ียว บริการระหวา่งการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

ฟรี....เอกสารเดินทาง ขอ้มูล ประเทศ มาเลเซีย  ท่าน ละ 1 ชุด 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 
 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้
ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7

