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รหสัทวัร ์TSN-ML16 

 

มาเลเซยี - ตกึปิโตนสั-เก็นติง้ไฮแลนด ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่วมาเลเซยีกอ่นใครๆ............ไปกบัเทีย่วสนุกทัวร ์
 

กรุ๊ปสว่นตัวไมร่วมกบัคนอืน่ๆ  

 

วันทีเ่ดนิทาง::  

 

 

วันแรก หาดใหญ่-แวะอลอสตาร-์ปุตราจาย่า-ตกึปิโตนัส 
07.00 น. คณะมาพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เช็คอิน พรอ้มทัง้รบัเอกสาร 

จากนัน้ออกเดนิทางสู ่ดา่นนอก  
08.00 น. จ๊อปหนงัสือเดนิทาง ผา่นไดไ้ทย 

และผา่นดา่นมาเลเซีย เดนิทางตอ่ไปสูเ่สน้ทาง Highway ของประเทศมาเลเซีย 
แวะ แวะถ่ายรูปท่ี เมืองอลอสตาร ์ตรงจดุท่ีเป็นลานกลางเมือง ซึ่งถ่ายรูปออกมาฉากหลงัจะ

เป็น หอคอยอลอสตาร ์และ พระท่ีนั่งของ ร.5 นั่งรถผ่านชม พระราชวงับนัไลยเ์บซาห ์เป็น
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พระราชวงัอขง สลุตา่น ประจ ารฐัเคดะห ์

 
 จากนัน้เดินทางตอ่สู ่ เมืองใหม่ปุตราจาย่า 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี 1) 
ถึง เมืองใหม ่ปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองท่ีสวยท่ีสดุของ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งตัง้อยูใ่จกลาง

ทะเลสาบท่ีถกูขดุขึน้มา มีสถานท่ีส าคญั ทางราชกาล เชน่ กระทรวงตา่งๆ อาคารรฐัสภาสี
เขียว แบบมาเลเซีย และ ท่ีเป็นไฮไลตข์องท่ีน่ีก็คือ มสัยิดสีชมพู 
จากนัน้ เดนิทางสู ่เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย 

 
 

แวะ ถ่ายรูป ท่ีจดุถ่ายรูปกบั ตกึปิโตนัส ซึ่งเป็นตกึคูแ่ฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก และ มีจดุเดน่ดว้ยการ
สรา้งดว้ยแสตนเลด ทัง้หลงั มองจากไกลๆ สวยงามมากครบั 
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และจากนัน้ ก็พาทา่น ไปยงั ห้างซูเรียร ์ซึ่งเป็นหา้งท่ีอยูใ่นตกึปิโตนสั เชิญทา่นชอ้ปป้ิง  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 2) 
พัก เข้าพักที ่IBIS HOTEL KL หรือ The Pearl Kuala Lumpur Hotel หรือ Pudu Plaza 

Hotel 
วนัท่ีสอง พระราชวงัอิสตา้นา่เนการา่ – ถ า้บาตเูค็ป – เก็นติง้ไฮแลนด ์
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่พระราชวังอีสต้าน่าเนก้าร่า ซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงของประเทศ

มาเลเซีย เชิญทา่นถ่ายรูปดา้นหนา้พระราชวงั หรือ สามารถถ่ายรูปกบั ทหารมา้หนา้
พระราชวงัไดเ้ลยครบั 

 
 
ไดเ้วลาท่ีเหมาะสม พาคณะเดนิทางสู ่วัดถ า้บาตูเค็ป ซึ่งเป็นวดัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุของ
ประเทศมาเลเซีย ซึ่งท่ีวดัแห่งนี ้ทกุๆ ปีจะมีจดังานเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดใูนมาเลเซีย 
นัน้คือเทศกาล ไทยภซูมั 
จากนัน้เดินทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์
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ถึง สถานี Sky Way Genting พาทา่นนั่งเคเบิล้คารช์ม วิว สวยๆ ของยอดเขาเก็นติง้ ซึ่งจะ
มองเห็นทะเลหมอก และ วิววดัชินซุย่ (ยงัไมร่วมในคา่ทวัร)์ 

จากนัน้ ไกดจ์ะพาทา่นเดนิ บนสวนสนุกเก็นติง้ แนะน าโซนตา่งๆ 
เชน่ โซนแหลง่ชอ้ปป้ิง โซนนั่วชิวด่ืมกาแฟ โซนสวนสนกุในรม่ ท่ีมีเครื่องเลน่หลากหลาย 
เชน่ ซีมเูลเตอร ์, โรลเลอรโ์คสเตอร ์, โมโนเรล , ตลุยุอวกาศ , สโนวเ์วิลดื รางเลน่เล่ือน
น า้แข็ง และลานหิมะ เป็นตน้ 
ส าหรบัทานท่ีชอบเส่ียงโชคก็สามารถ เขา้ บอ่นคาสิโน ไดค้รบั 
บนเก็นติง้อาหาศจะเย็นตลอดทัง้ปี ครบั 
จากนัน้เชิญทาง เท่ียวพกัผ่อนบนเก็นติง้ไดต้ามอธัยาศยัครบั 
หรือทา่นท่ีตอ้งการเท่ียวโซนสวนสนกุ Genting Highland Skytropolis Fun Land ซึ่งพึ่ง
เปิดใหบ้รกิารใหม่ๆ  ชว่ง ธนัวาคม 2561 นีเ้องครบั และ มีเครื่องเลน่ อ่ืนๆ เชน่ The Star 
Wars VR อีกดว้ยครบั (ไมร่วมในราคาทวัร)์ 
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18.00 น. พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ จากนัน้พาทา่นนั่ง เคเบิล้คาร ์ลงจากยอดเขาเก็นติง้ เพื่อเดนิทางสู ่ท่ี

พกั 
อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในราคาทวัร)์ 
อิสระรบัประทานอาหารค ่า (ไมร่วมในราคาทวัร)์ 

พัก เข้าพักที ่IBIS HOTEL KL หรือ The Pearl Kuala Lumpur Hotel หรือ Pudu Plaza 
Hotel 

วันทีส่าม กัวลาลัมเปอร ์– เมอรเ์ดก้าแสควร – ดวิตีฟ้รีจังโหลน – หาดใหญ่ 
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี4) 
08.00 น. พาทา่นนั่งรถชม เมืองกวัลาลมัเปอร ์แวะ ถ่ายรูปท่ี จัตุรัสเมอรเ์ดก้า (Dataran 

Merdeka) ชมยา่น เสาธง ท่ีสงูเป็นอนัดบั 2 ของโลก ถ่ายรูปมมุสวยๆ กบั อาคารอับดุล
ซาหมัด ท่ี มีหอนาฬิกา เป็นเอกลกัษณ ์ส าคญัของ กรุงกวัลาลมัเปอร ์
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จากนัน้ เดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี5) 
17.00 น. หากมีเวลา หรือ ห้าง The Zoon ยังไม่ปิด เราแวะ ใหล้กูคา้ไดเ้ลือกซือ้ สินคา้ปลอดภาษี

เพิ่มเตมิ ก่อน เดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ่ 
19.00 น. คณะเดนิทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

จบโปรแกรม น าเทีย่วนี ้
 

 

 
 

 

หมายเหต ุ:: เทีย่วสนุกทัวรฯ์... ไมไ่ดร้วมคา่อาหารในบา้งมือ้ไว ้ดว้ยเหตผุล ทีจ่ะท าใหล้กูคา้

ของเราไดล้องทานอาหาร ตามใจทีท่า่นชอบ ในประเทศมาเลเซยี และ อาหารทัวรส์ว่นใหญ ่

เมนูของแตล่ะรา้นก็จะเหมอืนๆ กัน ซึง่จะท าใหล้กูคา้เบือ่ได ้ 

 

ซึง่การไปทานอาหารทีม่าเลเซยี ลกูคา้จะไดรู้ถ้งึ รสชาตอิาหาร วฒันธรรม และ ความ

หลากหลายของอาหารดว้ยครับ ซึง่การซือ้อาหารไมยุ่ง่ยาก เพราะมไีกดช์ว่ยดแูลตลอดครับ 

 

 

ราคาทวัรร์วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถตู ้VIP น าเทีย่วตลอดทรปิ 

2.คา่อาหาร 5 มือ้รวมมือ้เชา้ทีโ่รงแรมแลว้ 

3.คา่ทีพั่ก 2 คนื 
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4.แจง้น ้าดืม่ วนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น 

5.คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 1 ลา้นบาท 

6.คา่ขึน้ Sky Way ทีเ่ก็นติง้ ประมาณเทีย่วละ 18 RM 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม:: 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  

2.คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้ (บา้งมือ้ยังไมม่ใีนโปรแกรมทัวร)์ 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

4.คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน 

เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะไดด้ าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางล่วงหนา้  ภายใน 15 

วัน เป็นอย่างนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงู

ลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้า่นและคณะในอนาคตอันใกลน้ี้ 
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