
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  พ.ค. - ต.ค. 62                                                      
วนัแรก      กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่– ปีนงั – วดัเขำเตำ่ - ปีนงัฮลิล ์                                     ( -L-D ) 

06.00 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรภำยในประเทศ ช ัน้ 3 เคำนเ์ตอร ์8 สำย
กำรบนิไลออนแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง  

07.45 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสำยกำรบนิไลออน แอร ์เทีย่วบนิที ่SL702  
09.15 น. ถงึหำดใหญ ่ขึน้รถปรบัอากาศน าทา่นเดนิทางสู ่อ.สะเดาพรอ้มบรกิำรของวำ่ง แกส่มาชกิทกุทา่น 
11.00 น. น าคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของประเทศมาเลเซยีทดีา่นบกูติคา
อตีัม้ จากนัน้ออกเดนิทางตามเสน้ทางไฮเวยข์องมาเลเซยีทเีชือ่มตอ่ระหวา่งไทยกับสงิคโปร ์

12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(1) ณ รา้นอาหาร 
15.00 น. เดนิทางสู ่ รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ทีย่าวกวา่ 13 กโิลเมตร น าทา่นชม

เมอืง จอรจ์ทำวน ์ ถา่ยรปูคูก่ับป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City Hall/ Town 

Hall/ Court Building/ St. Geores Church , น ำทำ่นชม วดัเค็ก ลก ซหีรอืวดัเขำเตำ่ เป็นวัด
พทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละรูจั้กกันอยา่งแพร ่ หลายในดา้นการผสมผสานงาน

สถาปัตยกรรมในรปูแบบของพมา่ จนี และไทยเขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว สญัลักษณ์อันโดดเดน่
ภายในวัดแหง่นี้ ไดแ้ก ่ เจดยีเ์จ็ดชัน้ ซึง่รูจั้กกันในนามเจดยีพ์ระพทุธเจา้หมืน่องค(์Ban Po Thar) 

โดยสรา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระโพธสิตัว ์ Tsi Tsuang Wang เนื่องจากองคพ์ระโพธสิัตวท์รงเลอืกที่
จะชว่ยเหลอืผูค้นทีป่ระสบทกุขเ์ข็ญแทน การเขา้สูน่พิพาน 

 หลังจากการตรัสรู ้ 

17.00 น.   น าทา่นขึน้เขา ปีนงัฮลิล ์(Penang Hill) เป็น อกีหนึง่สถานที ่
               ทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจ โดยปีนังฮลิลนั์น้อยูส่งูกวา่ระดับน ้าทะเล 

 ประมาณ 830 เมตร และถอืวา่เป็นจดุสงูสดุของ  
 เกาะปีนังอกีดว้ย ปัจจบุันปีนังฮลิล ์เป็น อกีหนึง่จดุชมววิเมอืง 

 ทีม่ชี ือ่เสยีงและไดร้บัความนยิมจากนักทอ่งเทีย่ว 
 เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะววิทวิทัศน์ของตัวเมอืง 
 เกาะปีนังแบบแบบกวา้งไกลสดุสายตา  

19.00 น.   บรกิำรอำหำรเย็น(2) ณ หอ้งอำหำร หลงัอำหำรน ำทำ่นเขำ้พกัโรงแรม CITYTEL หรอื
เทยีบเทำ่ พกัผอ่น ตำมอธัยำศยั 

วนัทีส่อง    ปีนงั – Putra Jaya – มะละกำ – ยะโฮรบ์ำร ู                    ( B-L-D ) 

07.00 น.     บรกิำรอำหำรเชำ้(3)  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม หลงัอำหำรเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  

12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(4) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารเดนิทาง 
13.00 น. ชมเมอืงใหม ่ปุตรำจำยำPutra Jaya เมอืงศนูยก์ลาง. 
 ของหน่วยงานราชการและโครงการน ารอ่งทางดา้นไอท ี



 ซึง่ไดแ้นวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื  
 E-Government นครทีม่คีวามทันสมัยและกา้วหนา้ 

 อยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุภายในศตวรรษที ่21 
15.00 น. ชมเมอืงเกา่ มะละกำ เป็นรัฐทางตอนใตใ้นประเทศมาเลเซยี  

 ตัง้อยูบ่รเิวณชอ่งแคบมะละกา ตรงขา้มกบัเกาะสมุาตรา  
 รัฐมะละกาเป็นหนึง่ในสองรัฐของมาเลเซยีทีไ่มม่เีจา้ 

 ผูค้รองรัฐเป็นประมขุแต ่มผีูว้า่ราชการรัฐแทนในอดตี มะละกาเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางการคา้ระหวา่ง
ตะวนัออกและตะวันตกบนชอ่งแคบ มะละกามากวา่ 500 ปี มลีักษณะของสถาปัตยกรรมทีผ่สมผสาน
ระหวา่งศลิปกรรมโปรตเุกส ดัตช ์ และมาเลย ์ ไดร้ับการยกยอ่งใหเ้ป็นนครประวัตศิาสตรบ์นชอ่งแคบ

มะละกาจากองคก์ารยเูนสโก 
19.00 น.  บรกิำรอำหำรค ำ่(5) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารน าทา่นเขา้ทีพั่ก โรงแรม แกรนด ์ เซนโตซำ่

พกัผอ่นตำมอธัยำศยั 

วนัทีส่ำม   ยะโฮรบ์ำหร์ ู– สงิคโปรซ์ติ ีท้วัร ์– RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO 

                                                                                                                                     ( B -  -  ) 

06.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้(6)ณ หอ้งอำหำรในโรงแรมจากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นพธิกีารตรวประทับตรา
หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืงพธิกีารทางศลุกากรของทัง้สองประเทศ 

08.00 น. น าทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงผา่นชมความสวยงาม ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสะอาด
ของเมอืงสงิคโปร ์ พาทา่นมายัง ถนนลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิแมน่ ้าสงิคโปร ์ ทา่นสามารถ

ถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์มอีายกุวา่ 30 ปี มหัีวเป็นสงิโตและล าตัว
เป็นปลาก าลังโตค้ลืน่หันหนา้ออกทางอา่วมารน่ิา ซึง่มทีัศนยีภาพทีส่วยงาม (The Merlion เป็นการ
ออกแบบทีถ่กูผสมผสานระหวา่งความจรงิและต านาน สว่นหัวเป็นสญัลักษณ์ของต านานการคน้พบ

เมอืง สงิหปรุะ ซึง่ก็คอื สงิคโปรใ์นปัจจบุัน สว่นล าตัวเป็นปลานัน้เป็นการแสดงถงึการเรมิตน้ของ
ประเทศสงิคโปรท์ีเ่ต็มไปดว้ยหมูบ่า้นของชาวประมงในอดตีน่ันเอง)ใกล ้ๆ กันทา่นจะเห็นโรงละคร 

เอสเพลนเนตทีโ่ดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ไมเ่หมอืนใครรปูรา่งคลา้ย
เปลอืกทเุรยีน เชญิถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้พาทกุทา่นกราบสกัการะพระบรมสารรีกิธาต ุณ วดั

พระเขีย้วแกว้ 
12.00 น.  อสิระอำหำรกลำงวนั  หลังจากนัน้น าคณะสู ่ รสีอรท์ เวลิด ์ เซนโตซำ่ RESORT WORLD 

SENTOSA เมอืงสวนสนุกทีจ่ าลองเครือ่งเลน่มาจาก

ภาพยนตรช์ือ่ดังของฮอลล์วิูด้ HOLLYWOOD สมัผัสกับ
ชว่งเวลาแหง่ความประทับใจกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ 

UNIVERSAL STUDIO (ไมร่วม คำ่บตัรประมำณ 
1,850 บำท )  เพลดิเพลนิกับการเยีย่มชมโรงถา่ย

ภาพยนตรท์ีจ่ าลอง มาจากอเมรกิา และสนุกสนานกับ
เครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการน่ัง 
รถไฟเหาะตลีังการางคูท่ีส่งูทีส่ดุในโลก “ BDTTLESTAR 

GALACTICA ” ทา่นเชญิถา่ยรปูคูก่ับปราสาท เชร็ค แหง่
แรกของโลก ตืน่เตน้กับการชมภาพยนตรส์ีม่ติจิ าลองตอนหนึง่ของภาพยนตร ์  SHREK ทีจ่ะสรา้ง

ความประทับใจดว้ยการสรา้งบรรยากาศใชภ้าพและเสยีงประกอบทสีมจรงิ จากนัน้ตืน่เตน้กับการเขา้
รว่มสถานการณ์จ าลองในภาพยนตรเ์รือ่ง จรูำสคิ พำรค์ ลอ่งเรอืพรอ้มเผชญิหนา้กับไดโนเสาร ์ ลุน้
ระทกึกับการลัดสูส่ายน ้าอันเย็นฉ ่า  พรอ้มชมการแสดงโชวท์ีเ่หมอืนจรงิทีจ่ าลองมาจากสว่นหนึง่ของ

ภาพยนตรเ์รือ่งดงั วอเตอรเ์วลิด์ พเิศษสดุกับการผจญภยัเรอื 
 มหาสนุกเครือ่งแรกของโลกกับการจ าลองภาพยนตร ์ 
 “มำดำกสักำร”์ ทีไ่ดร้ับความส าเร็จเป็นอยา่งมาก  

 กอ่นเดนิทางกลับเลอืกซือ้ของ ทีร่ะลกึมากมายภายใตส้ญัลักษณ์  
 ยนูเิวอรแ์ซล เวลิดเ์ซ็นโตซา่ และเพลดิเพลนิการเยีย่มชม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2


 คาสโิน หลังจากนัน้ น าทา่นชม กำรเ์ดน้บำยเดอะเบย ์ 
 ถำ่ยรปูแสงสยีำมค ำ่คนืทีส่วยงำม  

 
19.00 น.  อสิระอำหำรค ำ่ จากนัน้น าทา่นกลบัเมอืงยะโฮบารโูรงแรม แกรนด ์ เซนโตซำ่ หรอื เทยีบเทำ่ 

พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่ ี ่   ยะโฮรบ์ำร ู– กวัลำลมัเปอร ์– พระรำชวงัแหง่ชำต ิ– จตรุสัเมอรเ์ดกำ้ – ถำ่ยรปูตกึแฝด – 

เก็นติง้                                                                                          ( B-L-D ) 

07.00น.     บรกิำรอำหำรเชำ้(7)  ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม หลงัอำหำรเก็บสมัภาระออกเดนิทาง  
12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(8) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารเดนิทาง 

13.00 น. เดนิทางถงึ กรงุกวัลำลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี KUALA LUMPUR GARDEN CITY 
OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย ”น าคณะชม จตัรุสัเมอรเ์ดกำ้ DATARAN 

MERDEKA สถานทปีระกาศอสิรภาพจากการเป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ เมือ่ถงึวันชาตขิองประเทศ
มาเลเซยีจะมกีารจัดงานรืน่เรงิ ชาวมาเลเชยีจะมาชมุชนเพือ่เฉลมิฉลองกัน  โดยมเีสาธงทีส่งูตดิ
อันดับโลก คอื 100 เมตร ซึง่ธงยเูนี่ยนแจ๊คของสหราชอาณาจักรถกูชกัลงเป็นครัง้สดุทา้ย ณ เวลา

เทยีงคนืของวันที ่ 31 สงิหาคม 1957 และแทนทีด่ว้ยธงชาตมิาเลเซยี ความงดงามของ
สถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอับดลุซาหมัด 

Sultan Abul Samad Building ชมพระรำชวงั
แหง่ชำต ิ Istana Negara พรอ้มทหารมา้และ

ทหารราบประจ าพระองค ์ ถา่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
ผา่นชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา 
มัสยดิหนิออ่น สถานีรถไฟเกา่แก ่KL TOWER ที่

ม ีความสงู 421 เมตรถา่ยรปูคูเ่ป็นทีร่ะลกึกับ ตกึ
แฝด PITRONAS TWIN TOWER ทีม่คีวาม

สงู 542 เมตรหรอื 88 ชัน้ หลังจากนัน้น าทา่นช ้

อปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงและรา้นดวิตีฟ้รขีองมาเลเซยี 

17.00 น. บรกิำรอำหำรเย็น(9) ณ ภตัตำคำร หลังจากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ี ่พกั อวำนำ่ รสีอรท์ หลังจาก
นัน้น าทา่นสูส่ถานี เก็นติง้ สกำยเวย ์ GENTING SKY WAY ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการน่ัง
กระเชา้ลอยฟ้า ทีไ่ดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็นระบบโมโนเคเบลิคารท์ีเ่ร็วทีส่ดุของเอเชยีตะวันออกเฉียง

ใต ้ เทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึง่สามารถวิง่ได ้ 6 เมตรตอ่วนิาท ีจากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. 
ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพทีเ่ขยีวชอุม่ไปตลอดทาง น าทา่นชมคาสโินระดับชาตทิีไ่ดัรบัอนุญาตจาก

รัฐบาลอยา่งถกูตอ้งตามกฏหมาย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี 
รเูล็ต ไฮโล บัตคารา่ ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ **ขอใหท้ำ่นโชคดกีบักำรเสีย่งโชค ** (ทำ่น

สุภำพบุรษุสวมเสือ้มปีกสวมรองเทำ้หุม้สน้ ทำ่นสุภำพสตรแีตง่กำยแบบสำกลนยิมเด็กอำยุ
ต ำ่กวำ่ 21 ปี หำ้มเขำ้) ไดเ้วลาน าทา่นน่ังกระเชา้กลับเขา้สูท่ีพั่ก พักผอ่นตามอธยาศัย 

วนัทีห่ำ้    เก็นติง้ – DUTYFREE  –  ดำ่นจงัโหลน  – หำดใหญ ่– กรงุเทพฯ                       ( B-L-D ) 

06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(10) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทางลงจากเก็นติง้ 
 12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวัน(11) ณ ภตัตาคาร ณ เมอืงอโิป หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับยัง ดา่นจัง

โหลน พาทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดน จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ DUTY FREE ใหท้า่นเลอืก
ซือ้มากมาย เชน่ เหลา้, บหุรี ่

17.00 น.  น าทา่นเขา้ตัวเมอืงหาดใหญ ่ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ออกเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่

บรกิารอาหารเย็นบนรถ ดว้ยขา้วเหนียวไกท่อดหาดใหญ ่(แบบกลอ่ง)(12) 
22.00 น. เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญ ่โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิ SL725  

23.25 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
    

 

 
 

 
 
อตัรำคำ่บรกิำร    
 



 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  - คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ - หำดใหญ ่- กรงุเทพฯ (ช ัน้นกัทอ่งเทีย่ว) 
   - น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิไลออ้นแอร ์10 กก. 

- คา่ทีพั่กโรงแรม 4 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)     

- คา่อาหาร 12 มือ้     
- คา่รถปรับอากาศน าเทีย่ว   
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ     

- คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์  
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

- คา่เขา้ชม UNIVERSAL STUDIO  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

หลกัฐำนประกอบกำรเดนิทำง    

หนงัสอืเดนิทำง PASSPORT อำยกุำรใชง้ำนคงเหลอืไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน  
 ส ิง่ทีค่วรน ำไปดว้ย  

รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กนัแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจ าตัว 
เง ือ่นไขกำรจอง 

มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท / ภำยใน 3 วนั หลงัจำกกำรจอง  
  สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นวนัเดนิทำง 15 วนั 
กำรยกเลกิ 

- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้   ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 5,000 บาท  
- หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วัน กอ่นวันเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 50%  

- หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วัน กอ่นวันเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ 
หมำยเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านงึถงึประโยชน์และ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ  
 

*** คำ่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 500 บำท ตลอด 5 วนั   *** 

 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ ่

เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 10 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ไม่
เสรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว 

วนัที2่3-27 พ.ค.62 
วนัที ่13-17/20-24 ม.ิย.62 
วนัที4่-8/18-22 ก.ค.62 
วนัที1่-5/22-26 ส.ค.62 
วนัที5่-9/12-16/19-23 ก.ย.62 
วนัที3่-7/17-21 ต.ค.62 

13,500 13,500 

   
 
 
 3,000 
 
 
 


