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รหัสทัวร:์: HYPGML01 

ทวัรปี์นงั กวัลาลมัเปอร ์ตกึปิโตนสั เก็นติง้ไอแลนด ์
โปรแกรมทัวรน์ี ้เราการันตอีอกเดนิทางไดเ้ป็นกรุ๊ปสว่นตวั ตัง้แต ่4-8 ทา่นขึน้ไป 

ขอ้ดขีองโปรแกรมทัวรน์ี:้: 
# จะกนิ จะเทีย่ว จะเพิม่ จะตดัโปรแกรมทวัรไ์ดต้ามทีท่า่นตอ้งการ อสิระเหมอืนเทีย่วเอง 
# ก าหนดเวลาไดเ้องในแตล่ะแหลง่ทอ่งเทีย่ว ยดืหยุน่ได ้
# ไมต่อ้งรอจอยกรุ๊ป เดนิทางไดท้กุวัน ตามทีท่า่นตอ้งการ 
# เทีย่วสบายเหมอืนไปเทีย่วกนัเอง 
# ไมพ่าเขา้รา้นชอ้ป เพือ่เอาคา่คอมมชิชัน่ 
# โปรนีเ้หมาะกบั คณะทีเ่ป็น ครอบครัว,กลุม่เพือ่นทีท่ างาน,ส านักงานขนาดเลก็ เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พกัทีก่รุง่กวัลาลมัเปอร ์ 1 คนื และ พกับนเก็นติง้ไฮแลนด ์1 คนื 
 

โปรแกรมทวัรน์ ีก้รณีเร ิม่รบัทีห่าดใหญท่างเราจะแถมปีนงัให ้
โปรแกรมทวัรน์ ีก้รณีเร ิม่รบัทีส่นามบนิ KLIA 2 จะไมม่ทีวัรปี์นงั 

 
 

วันแรก สนามบนิหาดใหญ ่– ดา่นสะเดา – เกาะปีนัง – ปีนังอารต์สตรดี – วดัไทย – กวัลาฯ  (-/-/-) 

08.00 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท เทีย่วสนุกทัวรใ์หก้ารตอ้นรับคณะ ณ จดุนัดพบ (สนามบนิหาดใหญ)่  

08.40 น. จากนัน้เดนิทางสู ่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของ
ประเทศไทย  ท าการตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของมาเลเซยีที ่  ดา่นบกูติคายู
อตีัม้ ผา่นจังโหลน  จติรา อลอสตาร ์ สไุหงปัตตาน ี บตัเตอรเ์วริธ์  
จากนัน้น าทา่นสูเ่กาะปีนัง  (เวลาประเทศมาเลเซยี เร็วกวา่ ประเทศไทย 
1 ชัว่โมง)   
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11.30 น. ถงึ เกาะปีนัง เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามวา่ “ ไขม่กุแหง่โลก
ตะวันออก ” นครทีร่วบรวมความพเิศษทีผ่สมผสานโลก
ตะวันตกและตะวันออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง โดยจะมไีกดช์ว่ยดแูลและแนะน าทา่น (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

บา่ย พาทา่นสู ่ยา่นปีนงัอารต์สตรดี ซึง่เป็นยา่นเมอืงเกา่ ทีม่รีปู
วาดฝาผนังสวยๆ ใหท้า่นไดเ้ดนิถา่ยรปู และหาของทานเลน่ 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่วดัไทย ทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง “ วดัไชยมงัคลาราม ” ซึง่มพีระพทุธไสยาสน์
องคใ์หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้า่นไดช้ม วดัพมา่ ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติร
ตระการตา  

16.00 น. หลงัจากนัน้น าทา่นมุง่สู ่  กรงุกวัลาลัมเปอร ์ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี “ นคร
ทีห่อ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ไมท้ีส่วยงามตระการการตาม
เสน้ทาง 

เทีย่ง  อสิระอาหารค า่  โดยมไีกดค์อยชว่ยแนะน า และดแูล  (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

พกั เขา้พกั  ณ PUDU PLAZA HOTEL หรอื เทยีบเทา่ ระดบั 3  ดาว 

วันทีส่อง  KL–จตรัุสเมอเดกา้– พระราชวังแหง่ชาต ิ– ตกึแฝด – เก็นติง้                        (B/-/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารโรงแรม (1)  

08.00 น. จากนัน้น าทา่นชมจตรัุสเมอเดกา้ศนูยก์ลางของกรงุกวัลาลัมเปอรช์มเสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก
ประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสลุตา่ลอบัดลุซาหมดั,ชม
พระราชวังแหง่ชาตพิรอ้มทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ์า่ยภาพเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึผา่น
ชมทศันยีภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มสัยดิหนิออ่น สถานรีถไฟทีเ่กา่แก ่KL TOWER 
หอคอยทีส่งูเป็นอนัดับสีข่องโลก TWIN TOWER ตกึคูแ่ฝดทีส่งู
เป็นที ่2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.) แวะรา้นชอ็กโกแ้ลต แวะน า
ทา่นถา่ยภาพคูต่กึคูแ่ฝด ( TWIN TOWER )เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
จากนัน้น าคณะมุง่หนา้สูเ่ก็นติง้ไอซแ์ลนด ์

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง  โดยมไีกดค์อยชว่ยแนะน า และดแูล  (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

 น าทา่นมุง่สู ่“เก็นติง้ไฮแลนด ์ถงึยอดเขาเก็นติง้ไฮแลนดท์า่นจะได ้
สนุกสนากบัการน่ัง  กระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่เป็นเทคโนโลยใีหม่
ลา่สดุสามารถวิง่ได ้6 เมตร ตอ่วนิาทจีากสถานถีงึโรงแรมระยะทาง 3.4 
ก.ม. ซึง่ยาวทีส่ดุในเอเซยีระหวา่งน่ังกระเชา้ทา่นจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอก
อนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่ 

เทีย่ง  อสิระอาหารค า่ บนเก็นติง้โดยมไีกดค์อยชว่ยแนะน า และดแูล  (ไมร่วมในราคาทวัร)์ 
หลังจากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระชม สถานคาสโิน ระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอยา่ง
ถกูตอ้งตามกฎหมาย (อสิระ) เชญิทา่นสนุกสนานกบัการเสีย่งโชคตา่ง ๆ อาทเิชน่ สล็อตแม
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ชชนี แบล็คแจ็ค รเูล็ต    บตัคารา่   ฯลฯ   เป็นตน้   

พกั  เขา้พกั  ณ FIRST WORLD HOTEL หรอื เทยีบเทา่ ระดบั 3  ดาว 

วันทีส่าม เก็นติง้- วดัถ ้าบาต ู- ปตุราจายา่-มสัยดิสชีมพ-ูสนามบนิหาดใหญ ่                   (B/-/-) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม (2)    

08.00 น. หลังจากนัน้มุง่สู ่“เมอืงใหม ่
(PUTRA JAYA)” ซึง่ขึน้ชือ่วา่เป็น
เมอืงของรัฐบาลน าทา่นชมส านัก
นายกรัฐมนตร ี(ทา่นดร.มหาธรี)์ ชม
มสัยดิสชีมพ ูซึง่เป็นมสัยดิทีม่ี
ขนาดใหญม่ากมายในของมสัยดิ
ตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่น

ชมกระทรวงตา่ง ๆ ผา่นบา้นพักของทา่นนายกรัฐมนตรขีองทา่นดร.มหาธรี ์มฮูมัหมดั ซึง่
ตัง้อยูบ่นยอดเขากลางทะเลสาบทีส่วยงาม เชญิทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

เทีย่ง  อสิระอาหารเทีย่ง  โดยมไีกดค์อยชว่ยแนะน า และดแูล  (ไมร่วมในราคาทัวร)์ 

13.00 น. จากนัน้น าคณะกลับสูส่นามบนิหาดใหญ ่ 

17.00 น 
 
 
. 

น าทา่นถงึยงัดา่น จังโหลนแวะซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ( ดวิตีฟ้ร ี)(หากเวลา
เหลอื) อาท ิเชน่ น ้าหอม เหลา้ นาฬกิา ชอ็กโกแลต เพือ่เป็นของฝาก 
จากนัน้เดนิทางสูด่า่นสะเดา  

19.00 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่พรอ้มทัง้อ าลาคณะ ดว้ยรอ้ยยิม้และความประทบัใจ 
เทีย่ว เกาะลังกาว ีใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
อตัราคา่บรกิาร ลกูคา้กรุป๊สว่นตวั  4-8  ทา่นออกเดนิทางไดท้กุวนั 

ทวัรน์ ีไ้มม่รีาคาเด็ก 

ผูเ้ดนิทาง 4 ทา่น เร ิม่ที ่อ.หาดใหญ ่

ราคาทา่นละ 6,500.- 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่รถตูป้รับอากาศ VIP น าเทีย่วมาเลเซยี 
 คา่อาหาร 2 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว 
 คา่ทีพั่ก 2 คนื ระบตุามรายการ 
 คา่ขนม ขนมขบเคีย้ว บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
 คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
x ตั๋วเครือ่งบนิ ตามเสน้ทาง 
x คา่หนงัสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่น ัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่าง
บรษัิทฯจะไดด้ าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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กอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้
และหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้า่นและคณะในอนาคตอันใกลน้ี ้

 
หมายเหต ุ  

- บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภัยธรรมชาต ิปฏวิตั ิการจราจล และอืน่ๆ ที่
อยูน่อกเหนอืการควบคมุของ ทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่
การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากับเทา่นัน้ 

- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั 
จนไมอ่าจ แกไ้ขได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บที่
นอกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

- บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิ
กฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ 
หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

- เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระ
โดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯ
ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

 
 


