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*หาดใหญ-่ปีนงั-มาเลเซยี 
*เทีย่วเกาะปีนงั เมอืงมรดกโลก   
*สมัผสัเมอืงในหมอก เก็นต ิง้ไฮแลนด ์นครแหง่ความบนัเทงิหลากหลายรปูแบบ 
*กระเชา้ไฟฟ้า SKY WAY ทีย่าวทีส่ดุในเอเชยี สมัผสัธรรมชาต ิและอากาศเย็นอนัแสนบรสิทุธิ ์
*สนกุสนานกบัสวนสนุกยิง่ใหญร่ะดบัโลก เสีย่งโชคทีค่าสโินระดบัชาต ิ
*สูก่วัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงแหง่มาเลเซยี ชมเมอืงใหมป่ตุราจายา่ ทีง่ดงามดว้ยสถาปตัยกรรม
หลายหลายเชือ้ชาต ิ
วนัแรก  ดอนเมอืง-หาดใหญ ่– ปีนงั         
04.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ. สนามบนิดอนเมอืง ขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 
06.40 น. ออกเดนิทางสู ่หาดใหญ ่เทีย่วบนิที ่FD3102 
08.00 น. เจา้หนา้ทีใ่หก้ารตอ้นรับคณะทีจ่ดุนัดพบเดนิทางถงึสนามบนิ หาดใหญ ่

เดนิทางดว้ยรถตู ้จากนัน้สูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศ
ไทย ท าการตรวจประทบัตราหนังสอืเดนิทางและผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของมาเลเซยีทีด่า่นบกูติคายอูตีัม ผา่นเมอืงจัง
โหลน จติรา อลอสตาร ์สไุหงปัตตาน ีบตัเตอรเ์วริธ์ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่เกาะปีนัง  

........ จากนัน้ น าเทีย่ว เกาะปีนัง Penang Island หรอืทีค่นไทยรูจ้ักในนามเกาะ
หมาก “ไขม่กุแหง่ตะวันออก” ขา้มสะพานปีนัง เชือ่มโยงแผน่ดนิใหญ ่ยาว
เป็นอนัดับ 6 ของโลก 13.5 กม. ชมความพเิศษทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นอยา่ง
ชดัเจนจากลกัษณะอาคารตกึรามบา้นชอ่งของตะวันและตะวันออก อนัเป็น
สมบตัทิีไ่ดรั้บเป็นมรดกตกทอดสบืตอ่กนัมา ซือ้บตัรขึน้รถรางไดใ้นราคา 
360 บาทน าทกุทา่นสูปี่นงัฮลิล ์น่ังรถรถสายแรกของเอเชยี ขึน้สูจ่ดุชมววิ 
ชมทศันยีภาพทัว่เกาะปีนัง 

 น าทา่นชมเมอืงจอรจ์ทาวน ์ชมศาลากลางและทีว่า่การเมอืงปีนัง ชมก าแพง
เมอืงป้อมปืนคอรน์วอลลสิ รมิทะเลเป็นสถานทีย่กพลขึน้บกครัง้แรกของ
เซอรฟ์ราซสิไลท ์หอนาฬกิาสมยัวคิตรอเรยี อนสุาวรยีส์งครามโลก
คร ัง้ที ่1 CITI HALL  
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เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 1) 
                    จากนัน้น าทา่นชมศลิปะภาพวาดฝาผนังปีนัง PENANG STREET ART ซึง่อยูใ่นถนนสายตา่งๆของ

เมอืงจอรจ์ทาวน ์ทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นวถิชีวีติในหลายๆดา้น โดยศลิปินชาวลทวัเนยี ทีว่าดภาพชดุ “มเิรอร ์
จอรจ์ทาวน”์ ในงานฉลองจอรจ์ทาวนเ์ฟสตวิลั อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมรปูตามจดุตา่งๆบา่ยจากนัน้น า
ทา่นน าทา่นเดนิทางไปไหวเ้จา้แมก่วนอมิและชมเจดยีห์มืน่พระทีว่ดัจนีเก็กลก๊ซ ีวดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในมาเลเซยี และความสวยงานระดับสดุยอดงานพทุธศลิป์ ระหวา่งทางเดนิขึน้สูย่อดเขาจะพบรา้นคา้
ขายของทีร่ะลกึระหวา่งสองขา้งทาง น าทา่นนมนัสการพระพทุธไสยาสน ์ณ วดัไชยมงัคลาราม วดั
ไทยในปีนังและชมวดัพมา่ วดัพุทธพมา่ธรรมกิาราม ทีอ่ยูต่รงขา้มกนั  

 
 
 
 
 
 
 
............  น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาทเิชน่ขนมเป๊ะทีเ่ป็นของฝากขึน้ชือ่ของเมอืงปีนัง 
เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 2) 
                    เช็คอนิสูโ่รงแรมทีพ่กั CITITEL HOTEL, PENANG ROYAL HOTEL OR SAME CLASS 

วนัทีส่อง       ซติ ีท้วัรก์วัลาลมัเปอร-์เก็นต ิง้ไฮแลนด ์
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที ่3) 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืง กวัลาลัมเปอรน์ าทา่นชม“กรงุกวัลาลมัเปอร”์
เมอืงหลวงประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่ อสิระภาพ) 
ลานประกาศ เอกราช Independence Square หลังจากทีอ่งักฤษเคย
ปกครองมาเลเซยีมาอยา่งยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ ่หากจะ
เทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกบัสนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสา
ธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดยบรเิวณรอบๆนี ้
ยงัเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อยา่งเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอ
นาฬกิา ทีท่กุๆ วันชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิ
ฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธงชาต ิองักฤษไดถ้กู  ลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ 
วันที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาต ิ มาเลเซยี วดัถ า้บาต ู
Batu Cave ชมวัดฮนิดขูนาดใหญ ่มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ัง้ปากทางขึน้
บนัไดสูป่ากถ ้า จากนัน้น าทา่นเดนิทางมาซือ้ของฝากพืน้เมอืง และ
รา้นดวิตีฟ้ร ี จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปู บรเิวณดา้นหนา้ของพระราชวงั
อสีตานา่ ไนการา่ จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูกบั ตกึคูแ่ฝดทีส่งูทีส่ดุ 
ในโลก  ตกึปิโตรนสั   จากนัน้เราไปลิม้รสชอ็กโกแลตที ่Cocoa 
Boutique โรงงานผลติชอคโกแลต ทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝาก
คนทางบา้นไดด้ว้ย 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 4) 
บา่ย  ทา่นเดนิทางสูส่ถานกีระเชา้SKYWAYกระเชา้ฟ้าทีเ่ร็วและยาวทีส่ดุในเอเชยีรวมระยะทาง3.4 

กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางสูย่อดเขา 20นาทน่ัีงกระเชา้สูย่อดเขาเก็นติง้ไฮแลนด.์.ชมธรรมชาตทิี่
ยงัคงความอดุมสมบรูณ์และชมความเขยีวขจขีองป่า,ระหวา่งทางทา่นจะได ้
พบฝงูสตัวป่์าและหมูบ่า้นชาวป่า(จ าลอง)ดว้ยความสงูกวา่6,000ฟิตจาก
ระดับน ้าทะเลทา่นจะไดส้มัผัสอากาศเย็นอนัแสนบรสิทุธิต์ลอดทัง้ปี เชค็อนิสู่

โรงแรมทีพ่ักทีพ่ัก FIRSTWORLD HOTEL OR SIMILARเชญิทา่นสนุก
กบัสวนสนุกในรม่และกลางแจง้ซึง่มเีครือ่งเลน่นานาชนดิตามอธัยาศัย
เพลดิเพลนิกบั เครือ่งเลน่นานาชนดิตามอธัยาศัย(ไมร่วมคา่เครือ่งเลน่)หรอืจะ
เลอืกหาความส าราญจากการเขา้คาสโินเสีย่งโชคซึง่เปิด 24ช.ม. ทีม่เีครือ่ง
เลน่ทีถ่กูกฎหมาย อาท ิ สล็อตแมชชนี ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯ หรอืทา่นจะเลอืก
ซือ้ชมโชวร์ะดับโลกตามอธัยาศัย(อสิระอาหารค ่า)ทีฟู่๊ ดคอรด์ หลากหลายชนดิมใีหท้า่นไดเ้ลอืกทาน
มากมาย ทัง้รา้นอาหาร จนี-ฝร่ัง หรอื จะเป็นรา้นฟาสฟู๊ ดตา่งๆมากมาย อาทเิชน่ แมคโดนัล-KFC 
ขอ้ปฏบิตัในการเขา้คาสโิน:  เด็กอายตุ า่กวา่ 21ปี  หา้มเขา้คาสโิน สภุาพบรุษุควรสวมเสือ้คอ
ปกและรองเทา้หุม้สน้, สภุาพสตรแีตง่กายสภุาพ หา้มใสร่องเทา้แตะ และกางเกงขาส ัน้                           

(กรณีทีไ่มไ่ดห้อ้งพกับนเก็นติง้ ขอสงวนสทิธิจ์ดัหอ้งพกัที ่กวัลาลมัเปอร ์หลงัจากเทีย่วเก็นติง้) 
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หมายเหต-ุสวนสนกุกลางแจง้ไดปิ้ดปรบัปรงุซึง่จะเปิดด าเนนิการประมาณปลายปี 2560ในธมีสวน
สนกุทีย่ ิง่ใหญร่ะดบัโลก “FOX STUDIO”  

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 5) 
                     (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี2 เตยีงส าหรบักรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง) 

วนัทีส่าม        ปตุราจายา่ – ถ า้เปรตั –หาดใหญ ่
เชา้           รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของทางโรงแรม ( มือ้ที ่6) 
                    จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชม เมอืง ใหม ่ปตุราจายา เมอืงหลวงแหง่ใหม่

ของมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืง
ในสวนที ่สวยงาม มรีปูแบบการวางผังเมอืงอยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ีค่อื
สวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และอาคารรปูทรง แปลกตา  แวะชม
และถา่ยรปูกบัอาคารทีท่ างานของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดึสชีมพู
อาคารที ่ ท า  การรฐั สะพาน แขวน ทะเลสาบ ทมีทีัศนยีภาพทสีวยงาม 

                     น าทา่นเดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย   จาก แวะเทีย่วชมความงดงามภายใน
ถ ้าเปรัค  พรอ้มชมรปูปัน้เทพเจา้จนีตา่งๆ  และภาพเขยีนสบีรเิวณผนังถ ้า 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่ 7) 
                     น าทา่นเดนิทางสูด่า่นตรวจคนเขา้เมอืง ณ ดา่นจังโหลน 

แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี   บรเิวณ DUTY FREE จังโหลน ไดเ้วลาน า
ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเดนิทางกลับสูห่าดใหญ ่

......               น าทา่นสง่สนามบนิหาดใหญ ่
21.50น.          ออกเดนิทางสูส่นามบนิ ดอนเมอืง ดว้ยเทีย่วบนิ FD3113 
23.15น.          ถงึสนามบนิดอนเมอืง อยา่งสวัสดภิาพ 
                                                 *****ถงึหาดใหญโ่ดยสวัสดภิาพ**** 

 
        

 
หมายเหต ุ: โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวบางรายการ

หรือทดแทนรายการท่องเท่ียวบางรายการ 

“กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองใหล้ะเอียด เพื่อความเขา้ใจและประโยชนสู์งสุดของผูเ้ดินทาง” 

PASSPORT ตอ้งมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัที่เริ่มเดินทาง 

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงราคา ในกรณีราคาตัว๋ขึ้น โดยเฉพาะสายการบิน AIRASIA ราคาจะไม่น่ิง 
(8ท่าน-เลือกวนัเดินทางเอง-ออกเดินทางได้ทุกวนั) / เง่ือนไขการให้บริการ  
6-11ท่าน           เดนิทางโดยรถตู ้Driver come guide 
12-14ท่าน       เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English) 
15ท่านขึน้ไป    เดนิทางโดยรถบสั with local guide(Speaking Thai/English)+หวัหน้าทวัรจ์ากเมอืงไทย 

อตัราค่าบริการ  

 

โรงแรม ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็กอายตุ า่
กวา่12ปี 

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พักเดยีว ราคานีส้ าหรับผูเ้ดนิทาง 6-
9 ทา่น อาจมกีารเปลีย่น
เปลีย่นราคา ขึน้อยูก่ับวนั
และเวลาในการเดนิทาง 

“กรณุาเช็คกับเจา้หนา้ทอีกี
ครัง้” 

Central Georgetown 
Hotel 3* 

6,900-  
ไมม่รีาคา 

1,800- 

Cititel Hotel 4* 7,500- 2,000- 
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ราคารวม 

- โรงแรมทีพ่กั 2 คนื 
- อาหารเชา้ 7 มือ้ 
- รถน าเทีย่วตลอดเสน้ทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีเ่ทีย่วตามทีร่ะบุในรายการ 

 
 
 
 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท เพ่ือยืนยนัการเดินทาง 

ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอย่างน้อย15 วนั  
การยกเลิก  หากมีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าใช้จ่ายทุกกรณีดงัน้ี            

ยกเลกิก่อนการเดนิทาง  30 วนัขึน้ไป คนืมดัจ าทัง้หมด   
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง   15-29วนั  เกบ็ค่าใชจ้่าย ท่านละ 8,000 บาท 
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง   8-14วนั   เกบ็ค่าใชจ้่าย 60% ของราคาทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง   04-07วนั เกบ็ค่าใชจ้่าย 80%  ของราคาทวัร ์
ยกเลกิก่อนการเดนิทาง   03วนัหรอื> เกบ็ค่าใชจ้่าย 100%  ของราคาทวัร ์

เพื่อหลกีเลีย่งค่าใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้หากท่านเปลีย่นใจไม่ตอ้งการทีจ่ะเดนิทาง..กรณุาเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางภายใน3วนั
ทนัทหีลงัจากแจง้มคีวามประสงคท์ีจ่ะยกเลกิและตอ้งแจง้ชื่อท่านทีต่อ้งการเดนิทางท่านใหมภ่ายใน72ชม.ก่อนเดนิทาง
เท่านัน้ 

มคี่าใชจ้า่ยในการเปลีย่นชื่อ ซึง่เป็นค่าธรรมเนียมของสายการบนิประมาณ 2,000-3,000 บาท 
** ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางโดย LOWCOST AIRLINES ,CHARTER FLIGHT หรอืกรุป๊ทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยดุหรอืเทศกาล  

ทีต่อ้งมกีารการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการนัตคี่ามดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนใน
ประเทศหรอืต่างประเทศ จะไมส่ามารถขอเงนิคนืได ้โดยจะไม่มกีารคนืเงนิ หรอืค่าทวัรท์ัง้หมด ทัง้นี้เนื่องจาก ทาง

บรษิทัฯหรอืตวัแทน ไดท้ าการจา่ยเงนิการนัตรเีพื่อจองทีน่ัง่และหอ้งพกัไปเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ** 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เลื่อนการเดนิทางหากผูร้ว่มเดนิทางในแต่ละครัง้/หรอืในแต่ละกรุป๊มไีมถ่งึ 6ท่าน  
6ท่านขึน้ไป สามารถออกเดนิทางได(้เป็นรถตู้-คนขบัเป็นไกดใ์นตวั) 
**หากท่านมผีูร้ว่มเดนิทาง 6ท่านขึน้ไปสามารถจองเป็นกรุป๊ส่วนตวัไดท้นัท ี/ผูร้ว่มเดนิทาง 12ท่าน ขึน้ไป
(เป็นรถบสัมโีลโควไ์กด)์/15ผูใ้หญ่ ขึน้ไป(เป็นรถบสัมหีวัหน้าทวัร)์ ยกเวน้เทศกาลไมส่ามารถจองเป็นกรุ๊ป
ส่วนตวัได ้

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลงราคาโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า ในกรณทีีม่กีารขึน้ของอตัรา
แลกเปลีย่นเงนิ, การปรบัขึน้ของราคาน ้ามนั หรอืการปรบัขึน้ของภาษสีนามบนิ 

ราคาไม่รวม 

- ตัว๋เครือ่งบนิ ไป-กลบั 
- ภาษสีนามบนิ และประกนัภยัสายการบนิ 
- ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นรายการ 
- พกัเดีย่ว จา่ยเพิม่ 2,000 / เทศกาล 2,500 
- ภาษบีรกิาร 3% , Vat 7% (ถา้ตอ้งการ) 
- ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ 30RM./ท่าน/3วนั 
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 บรษิทัฯ เป็นเพยีงตวัแทนสายการบนิ, โรงแรม, ภตัตาคาร และอื่นๆไมอ่าจจะรบัผดิชอบต่อปญัหา นดัหยดุ
งาน  ความล่าชา้ของสายการบนิ,การจราจร,การปฏวิตั,ิภยัธรรมชาต,ิการสญูหาย หรอืเหตุสุดวสิยัทีอ่ยู่
นอกเหนือการควบคุมของบรษิทัฯ และจากเหตุดงักล่าวรายการท่องเทีย่วจงึสามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบุในโปรแกรมไดจ้ะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้
ทางบรษิทัฯจะจดัหาสถานทีเ่ทีย่วอื่นทีใ่กลเ้คยีงมาแทนตามความเหมาะสมและขึน้อยูก่บัเวลา โดยขอสงวน
สทิธิท์ีจ่ะไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าแต่ยงัคงมุง่รกัษามาตรฐานการบรกิารทีด่เีพื่อใหท้่านเกดิประโยชน์มาก
ทีสุ่ดในสถานการณ์นัน้ๆ   

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เขา้-ออกประเทศดว้ยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  

 บรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิหากท่านไมร่บัประทานอาหารบางมือ้ หรอืไมเ่ทีย่วบางรายการเพราะเป็นการเหมาจ่าย  
 ในกรณทีีท่่านไมส่ามารถรบัประทานอาหารบางประเภท  กรณุาแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย7 วนัก่อนการเดนิทาง 
 พนกังาน,มคัคุเทศก ์และตวัแทน ไม่มสีทิธิใ์หค้ าสญัญาใดๆทัง้สิน้ นอกจากมเีอกสารทีล่งนามโดยผูม้อี านาจ

ในบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้ 
 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบต่อการช ารุดหรอืสญูหายของทรพัยส์นิส่วนตวั อาท ิเช่น หนงัสอืเดนิทาง

,โทรศพัทม์อืถอื กระเป๋าเดนิทาง, กระเป๋าสตางค,์ กลอ้งถ่ายรปู ฯลฯ 


