กาหนดการเดิ นทางช่วง 19-22 มิ .ย. 56
วันแรก เชียงใหม่ - หาดใหญ่ – ปี นัง – ป้อมปื น – เรือ Star Cruises
( --/ L / D)
06.00 น. เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ ให้ การต้ อนรับคณะ และช่วยท่านในการเช็คอิน และโหลดกระเป๋ า
08.45 น.

คณะออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8632

10.55 น.

คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท เที่ยวสนุกทัวร์ ให้ การต้ อนรับคณะ พร้ อมทังกลาว
้
ต้ อนรับคณะจากนันเดิ
้ นทางสู่ เกาะปี นัง ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ทาการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ดา่ นบูกิตคายู
อีตมั ้ ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ จากนันน
้ าท่านสูเ่ กาะปี นัง (เวลาประเทศ
มาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชัว่ โมง)

เที่ยง ถึง

เกาะปี นัง เมืองที่ได้ รับการขนานนามว่า “ ไข่ มุกแห่ งโลกตะวันออก ” นครที่รวบรวมความพิเศษที่
ผสมผสานโลกตะวันตกและตะวันออกกันได้ อย่างกลมกลืน  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (1)
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บ่าย

นาท่านชม วัดเขาเต่ า นมัสการไหว้ เจ้ าแม่กวนอิมที่ “ วัดเขาเต่ า “ ชมเจดีย์หมื่นพระ อันเป็ นพุทธศิลป์ที่รวม
ความงามของสามประเทศเข้ าไว้ ด้วยกัน

อันได้ แก่ ไทย จีน และพม่า จากนันชม
้ ป้อมปื นปราการฟอร์

ทคอนวาลิส ซึง่ เป็ นสถานที่ยกพลขึ ้นบกคังแรกของ
้
เซอร์ ฟรานซิลไลทร์ ในปี ค.ศ. 1786 ที่แห่งนี ้เป็ นป้อม
ปื น เพื่อป้องกันเมือง ในสมัยอดีต ของเกาะปี นัง
หมายเหตุ: นาท่านไปซื ้อขนม และช็อกโกเลต ณ ร้ านที่มีชื่อเสียงและเป็ นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวโดยทัว่ ไปว่าเป็ น ของ
แท้ แน่นอน จากนัน้ เดินทางสูท่ า่ เรื อ SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อนาท่าน ล่ องเรือ
สตาร์ ครู ซ ซึง่ เป็ นเรื อที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก พร้ อมชมบรรยากาศของทะเลปี นัง และน่านน ้าสากลประเทศสิงคโปร์
หลังจากเรื อออกจากฝั่ ง เชิญทุกท่านสัมผัสกับความบันเทิงต่างๆ อาทิ ห้ องคาราโอเกะ ,ห้ องดูหนัง ,ห้ องนวด ,
ห้ องตัดผม ,และห้ องคาสิโนสาหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชค เชิญท่านตามอัธยาศัย
18.00 น. บริการอาหารค่า แบบปุฟเฟ่ ร์ (2) ณ ห้ องอาหารบนเรือ Star Cruises จากนันให้
้ ทา่ นอิสระในการใช้
บริการต่างๆ บนเรื อเรื อสตาร์ ครูซ (ไม่ร่วมในราคาทัวร์ ) หรื อจากเลือกพักผ่อนในมุมต่างๆ บนเรื อ
วันที่สอง เรือ Star Cruises – วัดไทย – วัดพม่ า – เก็นติง้
07.00 น.  บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารบนเรื อStar Cruises (3)

(B / L / D)

08.00 น. นาท่านเดินทางสู่ และชมวัดไทยที่ใหญ่ที่สดุ ในปี นัง “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึง่ มีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ที่สดุ
ในมาเลเซีย ตรงข้ ามกันให้ ทา่ นได้ ชม วัดพม่ า ชมสถาปั ตยกรรมอันวิจิตรตระการตา จากนันน
้ าคณะเดินทางสู
เก็นติง้ ไฮแลนด์
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านภัตตาคาร (4) จากนันน
้ าคณะเดินทางต่อ
15.30 น. นาคณะนัง่ กระเช้ าลอยฟ้า (SKY WAY ) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจาก
สถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ ยาวที่สดุ ในเอเซียระหว่างนัง่ กระเช้ าท่านจะได้ สมั ผัสปุยเมฆหมอกอัน
หนาทึบและอากาศบริ สทุ ธิ์อนั สดชื่น
17.30 น.

นาท่านเข้ าที่พกั  ณ โรงแรมเฟิ สต์ เวิลด์ หรือเทียบเท่ า

ค่า

 บริการอาหารค่า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (5)
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หลังจากนันมั
้ คคุเทศก์จะนาท่านเข้ าชม สถานคาสิโน ระดับชาติที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้ องตาม
กฎหมาย (อิสระ) เชิญท่านสนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต บัตคา
ร่า ฯลฯ เป็ นต้ น หรื อจะเลือกเล่นเครื่ องเล่นต่างๆ ได้ ตามอัธยาศัย ( ค่ าเครื่องเล่ นไม่ รวมในราคาทัวร์ )
(การเข้ าสถานคาสิโนท่านสุภาพบุรุษสวมเสื ้อมีปก สวมรองเท้ าหุ้มส้ น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม
เด็กอายุต่ากว่า 21 ปี ห้ ามเข้ า)
วันที่สาม เก็นติง้ – กัวลาลัมเปอร์ - ตึกปิ โตนัส -ปุตราจาย่ า
07.00 น.  บริการอาหารเช้ าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้ องอาหารบนเรื อ Star Cruises (6)

(B / L / D)

จากนันน
้ าคณะลงจากเก็นติ ้ง โดยการนัง่ กระเช้ า ชมวิวอีกครัง้ ในบรรยกาศกลางสายหมอก (ใช้ เวลาประมาณ
45 นาที)จากนันน
้ าคณะสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ “ นครที่ห้อมล้ อมด้ วยสวนไม้ ดอก” ประดับไปด้ วยต้ นไม้ และ
พุม่ ไม้ ที่สวยงามตระการตาตาม นาท่าน ชมจัตุรัสเมอเดก้ า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สงู
ที่สดุ ในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปั ตยกรรม อาคารสุลต่ าลอับดุลซาหมัด,ชม
พระราชวังแห่ งชาติ พร้ อมทหารม้ า ทหารราบประจาพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกผ่านชมทัศนียภาพ
ของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สงู เป็ นอันดับสี่ของโลก
หลังจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ร้ านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนัน้ แวะร้ านช็อกโก้ แลต แวะนาท่านถ่ายภาพคู่
ตึกคู่แฝดปิ โตนัส ( TWIN TOWER ) เก็บไว้ เป็ นที่ระลึก ควรแกเวลานาท่านสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)”
ซึง่ ขึ ้นชื่อว่าเป็ นเมืองของรัฐบาลนาท่านชมสานักนายกรัฐมนตรี (ท่านดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพู ซึง่ เป็ น
มัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตาผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้ านพัก
ของท่านนายกรัฐมนตรี ของท่านดร.มหาธีร์มฮู มั หมัด ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม เชิญท่าน
ถ่ายภาพเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

บ่าย นาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.

ถึงด่านจังโหลน หากมีเวลาพอแวะช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ดวิ ตี ้ฟรี จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางทังสองประเทศ
้
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
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ค่า

บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (8)

นาคณะเข้ าพัก
วันที่ส่ ี
06.00 น.

 โรงแรม VL HATYAI HOTEL หรือ ระดับเดียวกันที่มีห้องว่ าง

หาดใหญ่ – ช้ อปปิ ้ งอิสระ – ส่ งสนามบินหาดใหญ่ – เชียงใหม่
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)

(B / -- / --)

เช้ า อิสระช้ อปปิ ง้ ณ เมืองหาดใหญ่
10.00 น.

นาคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่

11.25 น.

คณะเดินทางกลับสู่ สนามบินเชียงใหม่โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8633

13.30 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้ อมทังความประทั
้
บใจ
สิ้ นสุดรายการนาเที่ยว 

ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335 ที่ตงั ้ : 10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
www.ทัวร์ เกาะลังกาวี.com , www.ทัวร์ เก็นติ ้ง.com , www.แพ็คเกจทัวร์ สิงคโปร์ .com , www.ทัวร์ มาเลเซียสิงคโปร์ .com
E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนัท ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ )

อัตราค่าบริ การ (คณะเดิ นทางผูใ้ หญ่ 20 ท่าน)

ราคาต่อท่าน บนเรือพักห้องไม่มีหน้ าต่าง ราคาท่านละ (ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน) 8,880.- บาท
ราคาต่อท่าน บนเรือพักห้องไม่มีหน้ าต่าง ราคาท่านละ (รวมตั ๋วเครื่องบิน)
17,500.- บาท
ราคาทัวร์โปรโมชันนี
่ ้ ไม่มีราคาเด็ก
อัตราค่ าบริการนีร้ วม










ค่ารถตู้ (VIP 2 คัน) หรื อ รถบัสปรับอากาศมาเลเซีย นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าเรื อสตาร์ ครูซ ชมบรรยากาศทะเลปี นัง สิงคโปร์
ค่าที่พกั ในเรื อสตาร์ ครูซ 1 คืน และที่เก็นติ ้ง 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้ องละ 2 ท่าน)
ค่าภาษีขึ ้นเรื อ
ค่าอาหาร 9 มื ้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
ค่าขนม ขนมขบเคี ้ยว บริการระหว่างการเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการเข้ าชม สถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่ าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่ านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 20 ท่านขึ ้นไป จะ
ใช้ Driver Guide ในการนาเที่ยว)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้ น
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %
x ค่ าหนังสือเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านัน้ ) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
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