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ก ำหนดกำรเดินทำง 22-24 พ.ย./5-7 ธ.ค. หรอืกรุป๊สว่นตวัเดินทำงไดท้กุวนั 

วันแรก หาดใหญ่ ปุตราจาย่า กัวลาลัมเปอร์ เมอเดก้า ตกึปิโตนัส                                 (--/L/D)       
05.00 น . เจ้าหน้าท่ีของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์  ให้การต้อนรับคณะ ณ จดุนดัพบ (หน้า มอ .หาดใหญ่ ฝ่ังตรง

ข้ามโลตสั)จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ ด่านจังโหลน  ระหวา่งทางให้ทา่นรับฟังเร่ืองราวของประเทศ
มาเลเซีย  จากมคัคเุทศก์  หรือจะเลือกพกัผอ่นบนรถได้ตามอธัยาศยั  

09.00 น.         ถึง ด่านสะเดา  น าทา่นประทบัตราหนงัสือเดนิทางและผา่นพิธีการตรวจคน เข้าเมืองของประเทศ
มาเลเซียท่ี ดา่นบกิูตคาอีตัม๊  ก่อนน าทา่นเดนิทางผา่นเมือง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซีย  เชน่ 
จงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สไุหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตนัหยงมาลิม  ซึง่ทางผา่นทา่น
สามารถชมทศันียภาพอนัร่มร่ืนสอง ข้างทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพกัผอ่นบนรถได้ตาม
อธัยาศยั  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารคนไทย (1) 
บา่ย น าคณะชม “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”  ซึง่ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองของรัฐบาล และศณย์ราชกาลของ

ประเทศมาเลเซีย น าทา่นชมส านกันายกรัฐมนตรี  ชมมัสยดิสีชมพู ซึง่เป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่
มากมายในของมสัยิดตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่นชมกระทรวงตา่ง  ๆ ผา่นบ้านพกัของทา่น
นายกรัฐมนตรีของทา่นดร.มหาธีร์มฮูมัหมดั ซึง่ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางทะเลสาบท่ีสวยงาม เชิญทา่น
ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ สมควรแกเวลา จากนัน้น าคณะสู ่กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้อม
ด้วยสวนไม้ดอก” ประดบัไปด้วยต้นไม้และพุม่ไม้ท่ีสวยงามตระการตาตาม  น าทา่น ชมจัตุรัสเมอ
เดก้า ศนูย์กลางของกรุงกวัลาลมัเปอร์ชมเสาธงท่ีสงูท่ีสดุในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงาม
ของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ผา่นชมทศันียภาพของเมืองหลวง ตกึรัฐสภา 
มสัยิดหินออ่น  สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL TOWER หอคอยท่ีสงูเป็นอนัดบัส่ีของโลก หลงัจากนัน้น า
ทา่นเดนิทางสู ่ร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนัน้ แวะร้านช็อกโก้แลต แวะน าทา่นถ่ายภาพคู่ ตกึคู่
แฝดปิโตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็นท่ีระลกึ และให้คณะได้มีเวลาเดนิช้อปปิง้ ณ ห้างSuria  
ในตกึแฝด 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
พัก เข้าพัก ณ PUTERIPARK HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 3 ดาว 
วันท่ีสอง พระราชวังแห่งชาติ แหล่งบันเทงิระดับโลก เก็นติง้ไฮแลนด์เตม็วัน                  (B/--/D)       
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (3) 
08.00 น. จากนัน้น าคณะ ชมพระราชวังแห่งชาติ พร้อมทัง้ถ่ายรูปคูก่บั ทหารม้า ประจ าพระองค์เพ่ือเก็บไว้

เป็นท่ีระลกึ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ยอดเขาเก็นติง้ เมืองในหมอก เก็นติง้ไฮแลนด์ ทา่นจะได้
สนกุสนานกบัการนัง่  กระเช้าลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุสามารถวิ่งได้ 6 
เมตรตอ่วินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ยาวท่ีสดุในเอเซียระหวา่งนัง่กระเช้าทา่นจะ
ได้สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัสดช่ืน จากนัน้มคัคเุทศก์จะพาทา่นได้
เพลิดเพลินกบัการเท่ียวชมสวนสนกุทัง้กลางแจ้งและในร่ม สนกุกบัเคร่ืองเลน่มากมายอาทิ รถไฟ
เหาะตีลงักา รถแขง่โกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผีสิงและร้านค้าอ่ืน ๆ อีกมากมายซึง่เหมาะส าหรับ
เดก็และผู้ใหญ่ ทกุเพศทกุวยัให้ทา่นได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ  (บัตรเคร่ืองเล่นยังไม่รวมใน
รายการน าเที่ยว) หรือ เลือกเข้าบอ่นคาสิโนได้ตามอธัยาศยั สนกุสนานกบัการเส่ียงโชค  และเลือกช้
อปปิง้ได้ตามอธัยาศยั 

เท่ียง ให้คณะอิสระรับประทานอาหารกลางวันบนเก็นติง้ (เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชม) 

บา่ย สนกุสนกุสนานกบักิจกรรมบนเก็นติง้ตอ่ 
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16.30 น. ทกุทา่นพร้อมกนั ณ จดุนดัพบ เพ่ือเดนิทางลงจากเก็นติง้สู ่กรุงกวัลาลมัเปอร์ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้าพัก ณ PUTERIPARK HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 3 ดาว 
วันท่ีสาม กัวลาลัมเปอร์ –  ปีนัง  - ป้อมปืนคอนวาลิส – วัดไท – วัดพม่า – ดวิตีฟ้รี 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั  (5) 
08.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่รัฐปีนัง เมืองท่ีได้รับการขนานนามวา่ “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก ” นครท่ี

รวบรวมความพิเศษท่ีผสมผสานโลกตะวนัตกและตะวนัออกกนัได้อยา่งกลมกลืน 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  (6) 
บา่ย จากนัน้น าคณะข้ามสะพานปีนงั ไปชม วัดไทย ท่ีใหญ่ท่ีสดุในปีนงั “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึง่มีพระ

พทุธไสยาสน์องค์ใหญ่ท่ีสดุในมาเลเซีย   ตรงข้ามกนัให้ทา่นได้ชม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนั
วิจิตรตระการตา และแวะถ่ายรูป ณ ป้อมปืนคอนวอลิส ผา่นชม หอนาฬิกาวิตอเรีย จากนัน้น าคณะ
เดนิทางสู ่คาเมร่อนไฮแลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

17.00 น. (เวลาโดยประมาณ ) หากมีเวลา และหางยงัเปิดอยูจ่ะให้คณะ THE ZOOM DUTYFREE เพ่ือแวะช้
อปปิง้สินค้าปลอดภาษีท่ีดวิตีฟ้รีจนถึงเวลานดัหมายผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือเดนิทางทัง้
สองประเทศ จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ หาดใหญ่  

18.30 น. คณะเดนิทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมทัง้รอยยิม้และความประทบัใจ  
เท่ียว  มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการคณะเดนิทาง 34-40 ท่าน 

ผู้เดนิทาง ราคาต่อท่าน พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 
ผู้ใหญ่ พัก 2 ท่าน (พักห้องละ 2 ท่าน) 3,980 บาท (อาหาร 6 มือ้) 2,500.- 
เดก็อายุ 2-11 ขวบ (ไม่เสริมเตียง) 3,200.- 2,500.- 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

ท่านทีจ่องตั๋วเคร่ืองบินในประเทศไว้ ทางเราจะไม่รับผดิชอบเร่ืองการจองตั๋วเคร่ืองบินของท่านทุกกรณ ี
อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่ายานพาหนะรถบสัมาเลเซียน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารเชา้ 6 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่มคัคเุทศกแ์ละสต๊าฟน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่คูม่อืการเดนิทางทา่นละ 1 ชดุ 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่ขนม ผา้เยน็ น ้าหวานแจกวนัละ 1 รอบ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15  วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 


