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รหสัทวัร:์: TSN-ML12 
 

ทวัรม์าเลเซยี 3 วนั 2 คนื 
กัวลาลัมเปอร-์เก็นติง้ไฮแลนด-์Genting Skyway-ตกึปิโตนัส 

 
เทีย่วมาเลเซยีก่อนใครๆ ไปกับเทีย่วสนุกทวัร ์เจา้เก่าทวัรม์าเลเซียเยอะที่สดุ พาเท่ียว
ครบทกุไฮไลทข์องทริปมาเลเซีย เช่น 
1.สะพานซาโลมา (Saloma Link Bridge KL) 
2.ถ่ายรูปตกึปิโตนสั KL TOWER (ตกึแฝดปิโตนสั) 
3.เมอรเ์ดกา้ สแควร ์(ลานประกาศอิสระภาพมาเลเซีย) 
4.ชอ้ปป้ิงหา้งซูเรีย (KLCC) 
5.พระราชวงัอิสตานาเนการา 
6.ชอ้ปป้ิงรา้นช็อคโกแลต 
7.วดัถ า้บาตกูวัลาลมัเปอร ์
8.เมืองใหมป่ตุราจายา 
10.กระเชา้ขึน้ลงเก็นติง้ไฮแลนด ์(Awana Genting Skyway) 
11.สวนสนกุเก็นติง้ไฮแลนด ์(Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland) 
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วันทีเ่ดนิทาง::  
 
กรณีตอ้งการตกักรุป๊เหมาส่วนตวัใชร้าคานีเ้ดินทางไดท้กุวนั ตามจ านวนผูเ้ดินทางที่ตกลง 
 
ก าหนดการเดินทาง :: 
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วันแรก :: หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร-์ตกึปิโตนัส-หา้ง KLCC-เมอรเ์ดก้าสแควร-์สะพานซาโลมา 
06.00 น. ทกุท่านพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ ณ หาดใหญ่ เช็คอินทกุท่านและเตรยีมตวัเดินทางสู่ ประเทศ

มาเลเซีย 
มาตรการเขา้ออกประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย (สอบถามทางทวัร)์ 

07.00 น. เดินทางถึง ด่านสะเดา ประทบัตราหนงัสือเดินทางออกจากประเทศไทยและผ่านด่านไทยไป
ยงัด่านจงัโหลนประเทศมาเลเซีย 

09.00 น. จากนัน้พาคณะเดินทางตรงสู่ประเทศมาเลเซีย ระยะทาง  444 กิโลเมตร ซึง่ระหว่างทางผ่าน
ชมเมืองต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น รัฐเกดาห ์รัฐปีนัง รัฐอิโปร ์

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี1) 
บ่าย พาคณะเดินทางต่อสู่ กรุงกวัลาลมัเปอรป์ระเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

มาเลเซีย ซึง่มีความทนัสมยัและมีสถานท่ีท่องเท่ียวมากมาย จดุท่ีเราจะไปเท่ียวมีดงันี ้
1.ลานเมอรเ์ดก้าสแควร ์หรือ ลานประกาศอิสรภาพ Dataran Merdeka เป็นหนึ่งใน
แลนดม์ารก์ของกรุงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานท่ีส าคญัทาง
ประวตัิศาสตรท่ี์ระลกึถึงการประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จดุเด่นของจตัรุสันี ้คือ เสาธงชาติ
มาเลเซียท่ีสงูถึง 95 เมตร ซึง่นบัว่าสงูท่ีสดุในโลก อาคารสลุต่านอบัดลุซามดั สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 
2440 ตัง้ช่ือตามพระนามของสลุต่านแห่งสลงังอร ์โดยใชเ้ป็นท่ีท าการของหน่วยงานราชการใน
ยคุท่ีองักฤษเขา้มาปกครอง ต่อมารฐับาลมาเลเซียใชเ้ป็นอาคารส านกังานของศาลฎีกา 
อาคารสลุต่านอบัดลุซามคั และ หอนาฬกิาสงู 40 เมตร เป็นตวัอาคารเก่าแถบ Merdeka 
Square ซึง่เป็น สถาปัตยกรรมแบบมวัร ์(Moorish) ส่วนท่ีเป็นหอนาฬกิาสงู 40 เมตรทมกัจะ
เรยีกกนัว่าเป็น บิก๊เบนของมาเลเซีย ส่วนดา้นบนจะเป็นโดมขนาดใหญ่สีทอง อาคารนีส้รา้ง
เม่ือเป็นเมืองขึน้ขององักฤษ เพ่ือใชเ้ป็นศนูยบ์รหิารอาณานิคมขององักฤษ ปัจจบุนัใชอ้าคารท่ี
ท าการของรฐับาล 
เมอรเ์ดก้าสแควร ์ชนชาติตะวนัตกปกครองมาเลเซียมานานประมาณ 446 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 
1511 – 1957 โดยเปล่ียนประเทศท่ีปกครองมาทัง้ชาวโปรตเุกส ชาวดทัช ์และสดุทา้ยปกครอง
โดยสหราชอาณาจกัรก่อนจะประกาศอิสรภาพ ธงของสหราชอาณาจกัรไดเ้ปล่ียนเป็นธงชาติ
มาเลเซียขึน้สู่ยอดเสาท่ี จตรุสัเมอรเ์ดกา้ (Merdeka Square) เวลาเท่ียงคืน วนัท่ี 31 สิงหาคม 
ค.ศ. 1957 นบัแต่นัน้เป็นตน้มา สถานท่ีแห่งนีไ้ดเ้ป็นสถานท่ีส าหรบัจดัพธีิสวนสนามและเฉลิม
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ฉลองวนัครบรอบการประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย 

 
 
  
 
  
   
  
  
 2. ถ่ายรูปทีต่ดึแฝดปิโตนัส (Petronas Towers) พาทกุท่านมาถ่ายรูปยงัมมุยอดฮิตส าหรบั

คนท่ีมาเท่ียวกรุงกวัลาลมัเปอร ์คือ ท่ีตกึคู่ปิโตนสั เป็นหนึ่งในตกึแฝดท่ีเคยไดช่ื้อว่ามีความสงู
ท่ีสดุในโลก เช่ือมต่อกนัดว้ยสะพานลอยฟา้ แต่ละตกึสงู 451.9 เมตร มี 88 ชัน้ โดดเด่น
สวยงามเหมาะส าหรบัถ่ายภาพทัง้เวลากลางวนัและกลางคืน หนึ่งในแลนดม์ารก์ส าคญัท่ีตัง้
อยู่ใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41/00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

 3.พาท่านไปเดินชอ้ปป้ิงท่ี หา้ง KLCC ซึง่เป็นหา้งท่ีตัง้อยู่ในตกึปิโตนสั ท่ีน่ีถือเป็นหา้งท่ีใหญ่
ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย มีสินคา้แบนดเ์นมมากมาย คนมาเลเซียเรยีกท่ีน่ีว่า Suria KLCC 
Mall 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4. พาทกุท่านเดินขา้มสะพานซาโลมา (Saloma Link Bridge KL) ซึง่เป็นแลนดม์ารค์แห่ง

ใหม่ใจกลางกรุงกวัลาลมัเปอร ์ใหท้่านถ่ายรูปมมุสวยๆของสะพานซาโลมา ซึ่งความสวยของ
สะพานแห่งนีท้ัง้ตอนกลางวนัและตอนกลางคืนจะมีความสวยงามคนละแบบ สะพานซาโลมา 
ตัง้อยู่ใกลต้กึปิโตนสัและหา้ง KLCC 
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ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี2) 
พกั เข้าพักที ่IBIS HOTEL KL หรือ The Pearl Kuala Lumpur Hotel หรือ Pudu Plaza 

Hotel 
 
วันทีส่อง พระราชวังอีสต้าน่า-วัดถ า้บาต-ูกระเช้าเกน็ติง้ไฮแลนด-์สวนสนุกเกน็ติง้ (Genting 

Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี3) 
08.00 น. พาทกุท่านเดินทางสู่ พระราชวังอิสตานาเนการา ซึง่เป็นพระราชวงัหลวงของประเทศ

มาเลเซีย เม่ือท่านสลุต่านไดร้บัเลือกใหเ้ป็น พระราชาธิบดี ก็จะมาอยู่ท่ีพระราชวงัแห่งนี ้เดิมที
พระราชวงัอิสตา้นาเนการงัตัง้อยู่อีกทีหนึ่ง ตามประวตัิ พระราชวงัอิสตานา เนการา (Istana 
Negara Palace) สรา้งขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 1928 เดิมใชเ้ป็นท่ีพกัของเศรษฐีชาวจีนช่ือ Chan Wing 
เม่ือญ่ีปุ่ นบกุในช่วงปี ค.ศ. 1942 – 1945 สถานท่ีแห่งนีถ้กูใชเ้ป็นท่ีท าการของทหารญ่ีปุ่ น หลงั
ญ่ีปุ่ นถอนก าลงัไป รฐับาลเซอลาโงร ์(Selangor) ไดเ้ขา้มาเป็นเจา้ของพระราชวงัและบรูณะ
ใหม่ใหก้ลายเป็นพระราชวงัของ Yang di Pertuan Agong กษัตรยิแ์ห่งมาเลเซีย 
ปัจจบุนั พระราชวงัแห่งใหม่ของพระเทศมาเลเซียไดถ้กูเปิดใชง้านเม่ือปี 2013 และไดก้ลายเป็น
แหล่งท่องเท่ียวซึง่นกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัและบา้งครัง้หากมาเท่ียว
ช่วงเวลาเปล่ียนเวรของทหารหนา้พระราชวงัท่านก็จะไดเ้ห็นพธีิการเปล่ียนเวรยามท่ีน่าต่ืนเตน้
ดว้ยครบั 
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09.00 น. พาท่านเดินทางสู่ วัดถ า้บาตู ซึง่เป็นวดัฮินดท่ีูใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย เป็นเขาหินปนูท่ี

ภายในมีถ า้และเทวาลยั ตัง้อยู่ในอ าเภอกมบกั รฐัเซอลาโงร ์ประเทศมาเลเซีย ช่ือของถ า้มาจาก
ค าภาษามลาย ูBatu แปลว่า  หิน  ช่ือดัง้เดิมของเขาบาจคืูอ กาปัลตงักงั (Kapal Tanggang) 
ซึง่มาจากต านานซีตงักงั 
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10.00 น. พาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเชา้เก็นติง้ท่ี Awana Skyway Genting Highlands ซึง่เป็นสถานี

กระเชา้ลอยฟา้เพ่ือเดินทางสู่ เก็นติง้ไฮแลนด ์โดยใชเ้วลานั่งเคเบิล้คารเ์พียง 15 นาที เม่ือมาถึง 
ยอดเขาเก็นติง้ ไกดแ์นะน าโซนต่างๆ ใหท้่าน เช่น  
1.โซน Genting Skyworld Theme Park เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง (ไม่รวมในค่าทวัร)์ 
2. โซน Skytropolis Funland เป็นสวนสนุกในร่ม โซน First World Plaza  
3. โซน SkyAvenue Genting Highlands เป็นโซนอาหาร ช้อปป้ิง น่ังดืม่ 
4. โซนคาสิโนเกน็ติง้  
5. โซน SkyAvenue Complex เป็นโซนเคร่ืองเล่น และสวนสนุก 

  
เท่ียง อิสระรบัประทานอาหารกลางวนั และอาหารค ่าบนเก็นติง้  

เพ่ือความสะดวกในการเท่ียวชม เก็นติง้ไฮแลนดอ์ย่างเต็มท่ี ซึง่รา้นอาหารมีใหท้่านเลือกไดต้าม
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ความตอ้งการ 
18.00 น. พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เพ่ือพาทกุท่านเดินทางกลบัไปยงัท่ีพกั ท่ีกวัลาลมัเปอร ์(ระยะทาง 45 กม.) 

ใชเ้วลาประมาณ 1 ชม. 
พัก เข้าพักที ่IBIS HOTEL KL หรือ The Pearl Kuala Lumpur Hotel หรือ Pudu Plaza Hotel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีส่าม กัวลาลัมเปอร-์ร้านช็อคโกแลต-เมืองใหม่ปุตราจายา-ด่านจังโหลน-หาดใหญ่ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี4) 
08.00 น. พาคณะเดินทางออกจากโรงแรม แวะรา้นช็อกโกแลต เพ่ือซือ้ขนมและช็อคโกแลคแทจ้าก

โรงงานของประเทศมาเลเซีย เกรดส่งออก 
09.00 น. แวะเท่ียวชมเมืองใหม่ปุตราจายา ซึง่เป็นศนูยร์าชกาลแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ท่ี

รวบรวมศนูยร์าชการ กระทรวง และรฐัสภาของประเทศมาเลเซียไวท่ี้น่ี 
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จากนัน้ พาคณะเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย ระหว่างทางผ่านเมืองต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย เช่น 

เมืองอิโปร ์เมืองปีนัง เมืองอลอสตาร ์
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี5) 
17.00 น. เม่ือเดินทางถึง ด่านจังโหลนฝ่ังมาเลเซยี ประทบัตราหนงัสือเดินทางฝ่ังมาเลเซีย และเขา้สู่ 

ด่านสะเดาประเทศไทย 
18.00 น.  พาคณะเดินทางสู่หาดใหญ่ 
19.00 น. เวลาโดยประมาณ ส่งคณะท่ีหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

********************************* จบทริป  ********************************* 
 
ราคาทวัรท์ีเ่หน็รวมแล้วดังนี ้
1.ค่ารถตูห้รอืรถบสัน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์
2.ค่าอาหาร 5 มือ้ คือ มือ้เชา้ 2 มือ้ / เท่ียง 2 มือ้ / ค  ่า 1 มือ้ 
3.ค่าหอ้งพกั 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
4.ค่า Driver Guide หรอื Guide พรอ้มดแูลตลอดการเดินทาง 
5.ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุท่านละ 1 ลา้นบาท 
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6.ค่าน า้ด่ืมแจกวนัละ 1 ขวด 
7.ค่าขึน้-ลงเคเบิล้คารท่ี์เก็นติง้ (Awana Skyway Genting) 
 
ค่าใช้จ่ายทีต่้องจา่ยเพิม่ ณ วันทีเ่ดนิทาง 
1.ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (ถา้มี) 
2.ค่าอาหารบา้งมือ้ท่ียงัไม่รวมในการเดินทาง 
3.การปฏิเสธการเขา้เมือง (เฉพาะบคุคล) ไม่สามารถขอคืนเงินค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี 
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