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ก ำหนดกำรเดนิทำง 5 วัน 4 คืน 

วนัแรก       กรุงเทพฯ - จ. สงขลา อ.สะเดา       

15.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนัดหมาย บริเวณสถานีรถไฟสามเสน  เจา้หนา้ท่ี บริษทั เที่ยวสนุกทวัร ์รอรบั

ทา่นอ านวยความสะดวก พรอ้มออกเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  VIP สู อ.สะเดา จ. 

สงขลา ดว้ยความสะดวกสบายไม่ว่าทา่นจะพกัผ่อน รอ้งคาราโอเกะ ชม DVD ฟังเพลง นอน

หลบับนรถแสนสบาย เตรียมพรอ้มสู่ความสุข สนุกสนาน  อิสระอาหารค า่(ตาม

อธัยาศยั) สะดวกแวะใหท้า่นเลือกทานแถวประจวบ และรอบดึก ทีชุ่มพร 
 

วนัที่สอง   อ. สะเดา- กวัลาลมัเปอร ์CITY TOUR, ชอ้ปป้ิงสินคา้ KLCC SURIA 
เชา้  เดินทางถึง อ. สะเดา  รบัประทานอาหารเชา้ ม้ือท่ี 1 หลงัอาหาร น าทา่นยงัดา่นชายแดน

ไทยและมาเลเซีย ผ่านพิธีการผ่านแดน น าทา่นเสู่  กรุงกวัลาลมัเปอร ์
เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ม้ือท่ี 2  
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15.00 น. เดินทางถึง กรุงกวัลาลมัเปอร ์น าทา่น ชมและถ่ายรูปกบั ตึกปิโตรนัส(Twin TOWER) ตกึ

แฝดท่ีสูงที่สุดในโลกสูงถึง 452 เมตร ผ่านชมหอคอย  K.L.TOWER (ซ่ึงสูงเป็นอนัดบั 4 

ของโลก) ถ่ายรูปยา่น  Dataran Merdeka สถานท่ีฉลองเอกราชเม่ือปี 1957 ชมอาคาร

สวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ซ่ึงเป็นศิลปะผสมระหว่างองักฤษกบัฮินดู
ปัจจุบนัเป็นที่ท  าการของศาล สูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงในมาเลเซีย Selangor  Club  

ชมลานน ้าพ ุSt Mary Chuch ชมพระราชวงั “ อีสตาน่า ไนการ่า ”  จากน้ันใหท้า่นไดช้้
อปป้ิงสินคา้ ณ หา้งสรรสินคา้ KLCC SURIA ใตต้กึ TWIN TOWER ซ่ึงมีสินคา้ อพัเดท
และเบรนดเ์นม จ  านวนมากมายแทบทุกชั้น และสินคา้อินเทรนตา่งๆ  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ม้ือท่ี 3 หลงัเขา้พกัที่ CITY TELL EXPRESS หรือระดบัใกลเ้คียง 

 

 

 

 

 

วันที่สำม กัวลำลัมเปอร์- เมืองใหม่ ปุตตรำจำย่ำ -เก็นติง้-กัวลำลัมเปอร์ 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ม้ือท่ี 4 ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นเดินทางยงั สู่  เมืองใหม่ ปุตตราจายา่ ซ่ึงเป็นเมืองที่รวบรวมสถานที่ราชการตา่งๆ

ไวท้ี่เดียวกนัดว้ยจุดประสงคท์ี่ว่า เวลาท่ีคนมาตดิตอ่ท าเรื่องกบัหน่อยงานราชการจะไดเ้สร็จ

ภายในวนัเดียว ชมมสัยิดสีชมพ ู- พระราชวงัสุลตา่นรฐัเซรางอ ซ่ึงสรา้งไดอ้ยา่งสวยงามตัง้

ตระหง่านอยูร่ิมทะเลสาบ และท าเนียบรฐับาล  
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ม้ือท่ี 5  หลงัอาหารน าทา่นสู่ มหานครเมืองในหมอก เก็นติ้ ง 

เดินทางถึงสถานี กระเชา้ SKY WAY นัง่กระเชา้ท่ีเร็วที่สุดในโลกขา้มภเูขากว่า 20 ลกู 

ดว้ยเสน้ทางจากสถานีกระเชา้ถึงบนเก็นติ้ ง ไกลถึง 3.5 กิโลเมตร ระหว่า งทางทา่นจะได้

สมัผสักบัผืนป่าท่ีสมบูรณท์ี่สุดในโลกของทวีปเอเชีย ในบรรยากาศสบายๆและจะเย็นข้ึน

เรื่อยๆ ถึงบน เก็นติ้ ง อิสระใหท้า่นสนุกและเพลิดเพลินกบัเครื่องเลน่ตา่งๆมากมาย หลาย
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ชนิด บริเวณสวนสนุกในรม่และกลางแจง้ เช่น ชูต๊ เตอร,์ รถไฟเหาะ, ไวก้ิง, แมงมุม, โก

คารท์, สโนเวิรด์, บา้นผีสิง, โบวล์ิ่ง, ภาพยนตร,์ โชวม์ายากลระดบัโลก, BELIVE IT OR 
NOT ฯลฯ ( ไม่รวมค่าเคร่ืองเลน่ตา่งๆทุกประเภท  ) หรือทา่นจะชอ้ปป้ิงสินคา้ตา่ง ๆ ตาม

รา้นคา้ชั้นน าก็มีสินคา้ใหท้า่นเลือกมากมาย เช่น เส้ือผา้, รอ้งเทา้, กระเป๋า, นาฬิกา, ของก๊ิบ

เก๋-ของที่ระลึก ฯลฯ  หรือทา่นจะหาความรื่นรมยก็์มีรา้นด่ืมดีๆบนบรรยากาศแบบเวนิส

ตะวนัออกกบัเพลงเพราะๆ และไม่ลืมเส่ียงโชคใน  คาสิโนเก็นติ้ ง เช่น รูเล็ต, เบล็คเจค็, 

คาสิโนวอร,์ สล็อต ฯลฯ       อิสระอาหารค า่  เพื่อสะดวกในการเลน่ 

20.00 น. หลงัสนุกกบัความบนัเทิง น าทา่นลงจากเก็นติ้ ง กลบัเมือง กวัลาลมัเปอร ์  
 น าทา่นเขา้ท่ีพกั CITY TELL EXPRESS HOTEL หรือระดบัใกลเ้คียง 

วนัที่ส่ี     ปีนงัเมืองมรดกโลก ชมป้อมปราการ คอรน์คอนเวลลิส วดัไทย                   
                (วดัไชยมงัคลาราม) - วดัพม่า - ชอ้ปป้ิง DUTY FREE – กรุงเทพฯ  
07.00 น.   รบัประทานอาหารเชา้ ม้ือท่ี 6  
08.00 น น าทา่นยงัเกาะ ปีนัง เมืองมรดกโลก  โดยเสน้ทางซุปเปอรไ์ฮเวย ์  
เที่ยง  รบัประทานอาหารเท่ียง ม้ือท่ี 7  หลงัอาหาร ขา้มสะพานท่ีมีความยาว 7 กิโลเมตร  ชม

เมือง จอรจ์ทาวน ์ (Georgetown) สมัผสัสถาปัตยกรรมระหว่างตะวนัตกกบัตะวนัออกที่

ผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวั ถ่ายรูปคู่กบัป้อมปราการคอรน์คอนเวลลิส Fort Cornwellis )
ผ่านชม State Assembly/City Hall/ Town Hall/ Court Building/ St. Geores 
Church ชมและมนัสการ พระพทุธรูปปางไสยาสนมี์ความยาว 15 เมตร ณ วดั  ไชยมงั

คลราม ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงตัง้พระนามใหเ้ม่ือครั้งเสด็จมาเยือนปีนังเม่ือ 

พ.ศ.2525 ชมวดัพม่า ศิลปะอนัสวยงามแบบมณัฑเลยภ์ายในประดบัดว้ยรูปวาดของ

พระพทุธเจา้ไวอ้ยา่งสวยงาม  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางกลบัยงัดา่น จงัโหลน 

18.00 น.  ถึงดา่นจงัโหลน แวะ  ชอ้ปป้ิง DUTY FREE  .ใหท้า่นไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษีเช่น 
เหลา้, บุหรี่, นาฬิกา, กาแฟ, ชา, ขนม ฯลฯ ก่อนกลบักรุงเทพฯ สมควรแก่เวลาน าทา่นกลบั

เขา้สู่ ดา่นนอก ผ่านพิธีการผ่านแดน    อิสระอาหารเย็น  สะดวกทานที่ดา่น มีใหเ้ลือก

ทานมากมาย    
20.00 น น าทา่นเดินทางกลบัสู่  กรุงเทพฯ    



 

 

 

 

4 

 

 

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

วนัที่หา้             กรุงเทพฯ 
10.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มรอยย้ิมและความประทบัใจ    
 

 

อตัราค่าบริการ   
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ราคาต่อท่าน 

ทวัร์หาดใหญ่ เกาะลงักาว ี3 วนั 2 คืน สอบถาม  (อาหาร 7 มือ้) 

เด็กอายุ 3-11 ขวบ พกักบัผู้ใหญ่อกี 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) สอบถาม(อาหาร 7 มือ้) 

พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ ท่านละ 1,800.- 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ารบบสัน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 7 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่า น ้าด่ืม ขนม น ้าผลไม ้(บริการวนัละ 1 รอบ) 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกแ์ละสตา๊ฟคอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 30 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 


