กำหนดกำรเดินทำง ดูท้ำยโปรแกรมทัวร์ครับ
วันแรก
หาดใหญ่ –ปี นัง – ป้อมปื น – วัดเขาเต่ า – วัดไทย – วัดพม่า – ช๊ อปปิ้ งห้ างเกอร์ นี
(-/L/D)
06.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั รับท่าน ณ จุดนัดพบ หน้า มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่
07.00 น. จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ ด่ านจังโหลน ประเทศ มาเลเซี ยประทับตราหนังสื อเดิ นทางและผ่านพิธีการ
ตรวจคน เข้าเมืองของประเทศมาเลเซี ยที่ ด่ านบูกิตคาอีตั๊ม ก่อนนาท่านเดิ นทางผ่านเมื อง และรัฐต่างๆ
ของประเทศมาเลเซี ย เช่น จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ ตนั หยงมา
ลิ ม ซึ่ งทางผ่า นท่า นสามารถชมทัศนี ยภาพอันร่ มรื่ นสอง ข้า งทางของประเทศมาเลเซี ย หรื อจะเลื อก
พักผ่อนบนรถได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
บ่าย

ถึง รั ฐปี นัง เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “ ไข่ มุกแห่ งโลกตะวันออก ” นครที่
รวบรวมความพิ เ ศษที่ ผ สมผสานโลกตะวัน ตกและตะวัน ออกกัน ได้อ ย่ า ง
กลมกลืน
จากนัน่ นาท่านชม วัดเขาเต่ า นมัสการไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ ชมเจดียห์ มื่นพระ อัน
เป็ นพุทธศิลป์ ที่รวมความงามของสามประเทศเข้าไว้ดว้ ยกัน
อันได้แก่ ไทย
จีน และพม่า และแวะช้อปปิ้ งสิ นค้าพื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเปี๊ ยะ บะกุ๊ดแต๋ โสม
1
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จีน และร้านช็อคโกแลต ที่มีชื่อเสี ยง
จากนัน่ นาคณะเดินทางชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปี นัง “ วัดไชยมังคลาราม ”
ซึ่ งมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซี ย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัด
พม่ า ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา

เย็น

นาท่านชม ป้อมปื นปราการฟอร์ ทคอนวาลิส ซึ่ งเป็ นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้ง
แรกของ เซอร์ ฟรานซิ ลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่ งนี้ เป็ นป้ อมปื นเพื่อ
ป้ องกันเมืองในสมัยอดีตของเกาะปี นัง มาเลเซี ย
จากนั้นให้ท่านมีเวลาในการช๊อปปิ้ ง ณ ห้ างเกอร์ นี ซึ่งเป็ นห้างที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของเกาะปี นัง

ค่า
พัก
วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (2)
เข้ าพัก  ณ The Royal Penang Hotel ( หรือ เทียบเท่า ระดับ 3 ดาว)
ปี นัง – เก็นติง้ ไฮแลนด์
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (3)
จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์

เที่ยง
13.00 น.

 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)
จากนั้นนาท่านมุ่งสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ท่านจะได้สนุ กสนา
กับการนัง่ กระเช้ าลอยฟ้า (SKY WAY ) ซึ่ งเป็ นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุ ดสามารถวิง่
ได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่ งยาวที่สุดในเอเซี ย
ระหว่างนัง่ กระเช้าท่านจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริ สุทธิ์ อัน
สดชื่น
นาท่านเข้าที่พกั  โรงแรมเฟิ สต์ เวิลด์ หรือเทียบเท่า
 บริ การอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (5)
หลังจากนั้นมัคคุ เทศก์จะนาท่านเข้าชม สถานคาสิ โน ระดับชาติที่ได้รับอนุ ญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อต
แมชชีน แบล็คแจ็ค รู เล็ต บัตคาร่ า ฯลฯ เป็ นต้น หรื อจะเลือกเล่นเครื่ องเล่นต่างๆ
ได้ตามอัธยาศัย ( ค่ าเครื่องเล่ นไม่ รวมในราคาทัวร์ ) (การเข้าสถานคาสิ โนท่าน
สุ ภาพบุรุษสวมเสื้ อมีปก สวมรองเท้าหุ ้มส้น ท่านสุ ภาพสตรี แต่งกายแบบสากล
นิยมเด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ามเข้า)
เก็นติง้ ไฮแลนด์ – กรุ งกัวลาลัมเปอร์ – ซิตที้ วั ร์
(B/L/-)

17.30 น.
ค่า

วันทีส่ าม

(B/L/D)

2
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07.00 น.

08.00 น.
10.00 น.

เทีย่ ง
บ่าย
17.00 น.

19.00 น.

 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (6)
ได้เวลาอันสมควรนาท่านลงจากเก็นติ้งไฮแลนด์ และนาท่านเดินทางต่อสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์

หลังจากนั้นนาท่านมุ่งสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ ซึ่ งเป็ นเมืองหลวงของประเทศ
มาเลเซีย “ นครทีห่ ้ อมล้ อมด้ วยสวนไม้ ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้และพุ่มไม้ที่
สวยงามตระการการตามเส้นทาง,จากนั้นนาท่านชม จตุรัสเมอเดก้ า ศูนย์กลาง
ของกรุ งกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความ
งามของสถาปั ตยกรรม อาคารสุ ลต่ าล อับดุ ลซาหมัด,ชมพระราชวังแห่ งชาติ
พร้ อมทหารม้ า ทหารราบประจาพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึกผ่านชมทัศนี ยภาพของเมืองหลวง ตึก
รัฐสภา มัสยิดหิ นอ่อน สถานี รถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็ นอันดับสี่ ของโลก TWIN
TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงเป็ นที่ 2 ของโลก (ปิ โตนาส452 ม.) แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนาท่านถ่ายภาพคู่ตึก
คู่แฝด ( TWIN TOWER ) เก็บไว้เป็ นที่ระลึก หลังจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่
(PUTRA JAYA)” ซึ่ ง ขึ้ นชื่ อว่าเป็ นเมื องของรั ฐบาลนาท่ านชมส านัก
นายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธี ร์) ชม มัสยิดสี ชมพู ซึ่ งเป็ นมัสยิดที่ มีขนาด
ใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวง
ต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรี ของท่าน ดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
(เวลาโดยประมาณ
(เวลาโดยประมาณ
) หากมี
) หากมี
เวลาเวลา
และหางยั
และหางยั
งเปิงดอยู
เปิ ดอยู
จ่ ะให้
จ่ ะให้
คณะ
คณะTHE
THEZOOM
ZOOMDUTYFREE
DUTYFREEเพืเพื
่อแวะช้
่อแวะช้อปปิ
อปปิ้ ง ้ งสิ นค้าป
สิ นค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางทั้งสองประเทศ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
เทีย่ ว มาเลเซีย ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
*** สิ้นสุ ดการเดินทาง ***
โปรแกรมทัวร์ อาจมีการเปลีย่ นได้ ตามความเหมาะสม
แต่ จะคานึงถึงผลประโยชน์ ของท่านเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการ
วันทีเ่ ดินทาง

เดือน พ.ค. 58
เดินทางวันที่ 20-22 พ.ค. 59
เดือน มิ.ย. 58
เดินทางวันที่ 24-26
เดือน ก.ค. 58
เดินทางวันที่ 1-3 / 16-18 /17-19 / 18-20 / 19-21
เดือน ส.ค. 58
เดินทางวันที่ 12-14
เดือน ก.ย. 58
เดินทางวันที่ 16-18
เดือน ต.ค. 58
เดินทางวันที่ 14-16/21-23/22-24
เดือน พ.ย. 58
เดินทางวันที่ 12-14
เดือน ธ.ค. 58
เดินทางวันที่ 3-5/10-12
ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59

ราคาต่ อท่ าน
4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

การเลือกซือ้ ทัวร์ ต้องเปรี ยบเทียบดูว่า ข้ างในโปรแกรมทัวร์ เขารวมอะไรไว้ ให้ เราแล้ วบ้ าง แล้ วลองบวก
ลบกันดู ว่ าซือ้ กับที่ไหนถูกกว่ า ห้ าม ดูแค่ ราคาแล้ วตัดสินใจซือ้ ทัวร์ เลยเพื่อผลประโยชน์ ของท่ าน
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อัตราค่ าบริการนี้รวม
 ค่ารถตูป้ รับอากาศ นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ระบุในโปรแกรม
 ค่าที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าขนม ขบเคี้ยว บริ การระหว่างการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่ าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

ฟรี ....เอกสารเดินทาง ข้อมูล ประเทศ มาเลเซีย ท่าน ละ 1 ชุด
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสั่งเอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้
ดาเนินการสารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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