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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 เก็นต้ิงไฮแลนด์ แหล่งท่องเท่ียว หรือแหล่งบนัเทิงของ

ประเทศมาเลเซียท่ีตั้งอยูบ่นยอดเขา ท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเยน็ตลอดทั้งปี พิเศษสุดกบัการไดน้ัง่เคเบิ้ล

คาร์สู่ ยอดเขาเก็นต้ิง และท่ีขาดไม่ไดเ้ม่ือ ท่านมาเท่ียวมาเลเซีย คือ การได ้ถ่ายรูปกบั ตึกคู่แฝดท่ีสูงท่ีสุดใน

โลก คือ ตึกปิโตนสั ท่ีเมืองหลวงกวัลาลมัเปอร์มาเลเซีย 

 
 

ก าหนดการเดนิทาง :: 31 ธ.ค. 59 – 2 ม.ค. 60 

วนัแรก หาดใหญ่ – ด่านสะเดา – แวะชมเมืองอลอสตาร์ (ถ่ายรูปกบัอลอสตาร์ทาวเวอร์) – ปีนงัอาร์ทสตรีด 

(--/เท่ียง/เยน็) 

05.30 น. รับคณะท่ีสุดนดัพบ จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา 

06.30 น. ผา่นด่านไทย และผา่นด่านมาเลเซีย โดยมีทีมไกดข์องเท่ียวสนุกทวัร์อ านวยควมสะดวกใหทุ้กท่าน 

จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ เมืองอลอสตาร์ เพ่ือไปถ่ายรูป และ ชมยา่นใจกลางเมืองอลอสตาร์ จุดต่างๆ เช่น 

ถ่ายรูปกบัหอคอยอลอสตาร์,ถ่ายรูปและชมดา้นหนา้พระท่ีนัง่ ร.5, ถ่ายรูปกบัมสัยดิเก่าแกท่ีหนา้มสัสยดิซา

เฮส 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 

 จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะปีนงั ระหวา่งนัง่รถร่วมกิจกรรมแจกของราววลั และ ฝ่ังเร่ืองราวต่างๆ จากทีมไกด์

ของเท่ียวสนุกทวัร์ 

บ่าย เท่ียวชมยา่นปีนงัอาร์ตสตรีท ท่ีซ่ึงการท่องเท่ียวมาเลเซีย โปรโมทอยา่งหนกัเพ่ือใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว และ

ยา่นการคา้ใหม่ในเวลาเดียวกนั 

 พาท่านไปถ่ายรูปยา่นโรงเรียนท่ีเป็นฉากในละครเร่ืองนางอาย คือ ยา่น CONVANT LIGHT STREET ให้

ท่านถ่ายรูปกนัอยา่งเตม็ท่ี แวะ ถ่ายรูปท่ี ป้อมคอนวอลลิส ซ่ึงอยูใ่กลก้บั CITY HALL หรือ ศาลากลางของ

รัฐปีนงั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 

พกั เข้าพกั ณ HOTEL ROYAL PENANGG ระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีสอง วดัเก็กลอ็กซ่ี –ข้ึนเก็นติ้งไฮแลนด ์ (พกั)                                                                                 (เชา้/เท่ียง/--)  

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

08.30 น. ถึงเกาะปีนงั พาท่านไปยงั วดัเขาเต่า หรือ วดัเก็กลอ็กซ่ี ท่ีมีจุดเด่นท่ี เจดียข์องวดัท่ีสร้างข้ึนดว้ย 3 วฒันธรรม

ผสมกนั คือ มาเลเซีย ไทย และพม่า ครับ 

จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด ์มาเลเซีย 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (4) 

16.00 น. พาคณะข้ึนเก็นติ้ง ดว้ย เคเบ้ิลคาร์ ระหวา่งนัง่ผา่น ผืนป่าท่ีอุดมสมบรูณ์มากของรัฐเซอร์ลงังอ และชมทะเล

หมอกท่ามกลางบรรยากาศท่ีหนาวเยน็ครับ เม่ือเดินทางไปถึง สถานีปลายทาง 

 จากนั้นไกดจ์ะพาท่านเดินไปเช็คอินท่ีลอ็บบ้ีของ FRIST WORLD GENTING HOTEL 

เม่ือทุกท่านไปเก็บสมัภาระเสร็จ ไกดจ์ะพาท่านไปชมส่วนต่างๆ ของเก็นติ้ง เช่น โซนร้านอาหาร โซน

คาสิโน โซนเคร่ืองเล่น โซนโชวต์่างๆ และ โซนชอ้ปป้ิง ก่อนท่ีจะปล่อยใหท่้าน เท่ียวอยา่งอิสระ 

 (อาหารม้ือค ่า ท่านสามารถทานเองไดอ้ยา่งอิสระ โดยใหไ้กดแ์นะน าอาหารต่างๆ ได ้และใหไ้กดช่์วยดูแล

ท่านอยา่งใกลชิ้ด หรือ ท่านจะเลือกท่านอาหารท่ีท่านสนใจไดต้ามสะดวก และง่ายดายมากครับ) 

วนัท่ีสาม เก็นติ้งไอแลนด ์– พระราชวงั – เมอร์เดกา้ – ตึกปิโตนสั – ปุตราจายา่ – สะเดา – หาดใหญ่         (เชา้/เท่ียง/) 

08.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

 จากนั้นพาท่านเท่ียวส่วนต่างๆ ของเมืองหลวงประเทศมาเลเซียท่ี กรุงกวัลาลมัเปอร์ 

- ชม พระราชวงัอีสตา้น่าเนกา้ร่าแห่งใหม่ พร้อมถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวงั 

- ไปชมยา่น เมอร์เดก้า้แสคว หรือลานประกาศอิสรภาพ ของชาวมาเลเซียท่ีไดรั้บเอกราชกลบัจาก

องักฤษ 

- ถ่ายรูปท่ีดา้นหนา้ของ ตึกคู่แฝด หรือตึกปิโตนสั ซ่ึงเป็นสญัาลกัษณ์ของประเทศมาเลเซีย 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) 

จากนั้นเดินทางต่อสู่ ด่านสะเดา 

 แวะชม เมืองใหม่ปุตราจายา่ ซ่ึงเป็นเมืองศูนยร์าชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย แวะถ่ายรูปโซนมสัยดิสี

ชมพ ูทะเลสาบปุตรา ตึกรัฐสภา และตึกสวยๆ ของกระทรวงต่างๆ  

 จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่ 

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาต่อท่าน 

ปีใหม่ วนัท่ี 31 ธ.ค. -2 ม.ค. 60 5,999 บาท 

1-3 ม.ค. 60 5,999 บาท 

14-16 เม.ย. 60 5,999 บาท 
 

ราคาน้ีรวมแลว้ดงัน้ี :: 

1.ค่ารถบสัมาเลเซีย น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 

2.ค่าหอ้งพกั 2 คืน 

3.ค่าอาหารทั้งหมด 6 ม้ือ 

4.ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุก 1 ลา้นบาท 

5.ค่ามคัคุเกศกดู์แลตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

 


