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รหสัทวัร์ R128 

ทวัร์เกาะปีนัง พกับนเกน็ติง้ไอแลนด์ ซิตีท้วัร์กวัลาลมัเปอร์ 3 วนั 2 คนื 

ไปมาเลเซีย ใครๆ กไ็ปกบั เท่ียวสนุกทวัร์ฯ วนัน้ีเราขอน าเสนอโปรแกรมทวัร์อีกหน่ึงเส้นทางใน
ประเทศมาเลเซีย คือ เท่ียวเกาะปีนงั สัมผสัเมืองมรดกโลก อีกหน่ึงท่ีของประเทศมาเลเซีย ท่ีเคยรุ่งเรือท่ีสุด

ในยคุของอาณานิคมตะวนัตก และ ไปเท่ียวยงั เก็นต้ิงไฮแลนด ์แหล่งท่องเท่ียว หรือแหล่งบนัเทิงของ

ประเทศมาเลเซียท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี พิเศษสุดกบัการไดน้ัง่เคเบิ้ล

คาร์สู่ ยอดเขาเก็นต้ิง และท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือ ท่านมาเท่ียวมาเลเซีย คือ การได ้ถ่ายรูปกบั ตึกคู่แฝดท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก คือ ตึกปิโตนสั ท่ีเมืองหลวงกวัลาลมัเปอร์มาเลเซีย 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง ::  

วนัแรก หาดใหญ ่– ดา่นสะเดา – แวะชมเมอืงอลอสตาร ์(ถา่ยรูปกับอลอสตารท์าวเวอร)์ – ปีนังอารท์สตรดี 

(--/เทีย่ง/เย็น) 

05.30 น. รับคณะทีส่ดุนัดพบ จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา 

06.30 น. ผา่นดา่นไทย และผา่นดา่นมาเลเซยี โดยมทีมีไกดข์องเทีย่วสนุกทัวรอ์ านวยควมสะดวกใหท้กุทา่น 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่เมอืงอลอสตาร ์เพือ่ไปถา่ยรูป และ ชมย่านใจกลางเมอืงอลอสตาร ์จดุตา่งๆ เชน่ 

ถา่ยรูปกับหอคอยอลอสตาร,์ถา่ยรูปและชมดา้นหนา้พระทีน่ั่ง ร.5, ถา่ยรูปกับมัสยดิเกา่แกทีห่นา้

มัสสยดิซาเฮส 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่เกาะปีนัง ระหวา่งน่ังรถร่วมกจิกรรมแจกของราววลั และ ฝ่ังเรือ่งราวตา่งๆ จาก

ทมีไกดข์องเทีย่วสนุกทวัร ์

บา่ย เทีย่วชมย่านปีนังอารต์สตรที ทีซ่ ึง่การทอ่งเทีย่วมาเลเซยี โปรโมทอย่างหนักเพือ่ใหเ้ป็นแหลง่

ทอ่งเทีย่ว และยา่นการคา้ใหม่ในเวลาเดยีวกนั 
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 พาทา่นไปถา่ยรูปยา่นโรงเรยีนทีเ่ป็นฉากในละครเรือ่งนางอาย คอื ย่าน CONVANT LIGHT STREET 

ใหท้า่นถา่ยรูปกนัอยา่งเต็มที ่แวะ ถา่ยรูปที ่ป้อมคอนวอลลสิ ซึง่อยูใ่กลก้บั CITY HALL หรอื ศาลา

กลางของรัฐปีนัง 

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหาร (2) 

พัก เขำ้พกั ณ HOTEL ROYAL PENANGG ระดบั 4 ดำว 

วนัทีส่อง วดัเก็กล็อกซี ่–ขึน้เก็นติง้ไฮแลนด ์ (พัก)                                                    (เชา้/เทีย่ง/--) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.30 น. ถงึเกาะปีนัง พาทา่นไปยัง วดัเขาเตา่ หรอื วดัเก็กล็อกซี ่ทีม่จีุดเดน่ที ่เจดยีข์องวดัทีส่รา้งขึน้ดว้ย 3 

วฒันธรรมผสมกนั คอื มาเลเซยี ไทย และพมา่ ครับ 

จากนัน้เดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์มาเลเซยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (4) 

16.00 น. พาคณะขึน้เก็นติง้ ดว้ย เคเบิล้คาร ์ระหวา่งน่ังผา่น ผนืป่าทีอ่ดุมสมบรูณ์มากของรัฐเซอรล์งังอ และชม

ทะเลหมอกทา่มกลางบรรยากาศทีห่นาวเย็นครับ เมือ่เดนิทางไปถงึ สถานปีลายทาง 

 จากนัน้ไกดจ์ะพาทา่นเดนิไปเช็คอนิทีล็่อบบีข้อง FRIST WORLD GENTING HOTEL 

เมือ่ทกุทา่นไปเก็บสมัภาระเสร็จ ไกดจ์ะพาทา่นไปชมสว่นตา่งๆ ของเก็นติง้ เชน่ โซนรา้นอาหาร โซน

คาสโิน โซนเครือ่งเลน่ โซนโชวต์า่งๆ และ โซนชอ้ปป้ิง กอ่นทีจ่ะปลอ่ยใหท้า่น เทีย่วอยา่งอสิระ 

 (อาหารมือ้ค า่ ทา่นสามารถทานเองไดอ้ยา่งอสิระ โดยใหไ้กดแ์นะน าอาหารตา่งๆ ได ้และใหไ้กดช์ว่ย

ดแูลทา่นอยา่งใกลช้ดิ หรอื ทา่นจะเลอืกทา่นอาหารทีท่า่นสนใจไดต้ามสะดวก และงา่ยดายมาก

ครับ) 

วนัทีส่าม เก็นติง้ไอแลนด ์– พระราชวงั – เมอรเ์ดกา้ – ตกึปิโตนัส – ปตุราจาย่า – สะเดา – หาดใหญ่   

(เชา้/เทีย่ง/) 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนัน้พาทา่นเทีย่วสว่นตา่งๆ ของเมอืงหลวงประเทศมาเลเซยีที ่กรุงกวัลาลมัเปอร ์

- ชม พระราชวงัอสีตา้น่าเนกา้ร่าแหง่ใหม่ พรอ้มถา่ยรูปดา้นหนา้พระราชวงั 

- ไปชมยา่น เมอรเ์ดก้า้แสคว หรอืลานประกาศอสิรภาพ ของชาวมาเลเซยีทีไ่ดรั้บเอกราช

กลบัจากองักฤษ 

- ถา่ยรูปทีด่า้นหนา้ของ ตกึคูแ่ฝด หรอืตกึปิโตนัส ซึง่เป็นสญัาลกัษณ์ของประเทศมาเลเซยี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (6) 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่ดา่นสะเดา 

 แวะชม เมอืงใหมป่ตุราจายา่ ซึง่เป็นเมอืงศนูยร์าชกาลแหง่ใหมข่องประเทศมาเลเซยี แวะถา่ยรูปโซน

มัสยดิสชีมพู ทะเลสาบปตุรา ตกึรัฐสภา และตกึสวยๆ ของกระทรวงตา่งๆ  

 จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ่ 

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

อตัรำคำ่บรกิำร 

วนัทีเ่ดนิทำง รำคำตอ่ทำ่น 

11-13 ก.พ. 60 5,999 บาท 

20-22 ม.ีค. 60 5,999 บาท 

14-16 เม.ย. 60 5,999 บาท 

6-8 ต.ค. 60 5,999 บาท 

21-23 ต.ค. 60 5,999 บาท  
ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถตู ้หรอืรถ บสัมาเลเซยี น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

2.คา่หอ้งพัก 2 คนื 

3.คา่อาหารทัง้หมด 6 มือ้ 

4.คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสกุ 1 ลา้นบาท 

5.คา่มัคคเุกศกด์แูลตลอดการเดนิทาง 

6.คา่เขา้ชม ตามโปรแกรมทวัร์ 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

x คำ่หนงัสอืเดนิทำง ( ตอ้งพำสปอรต์เทำ่น ัน้) และมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน 

 


