
 
 
 
 
รหสัทัวร:์: TSN-ML15 

 

ทวัรเ์กน็ติง้ มาเลเซยี 3 วัน 2 คืน 
ทริปนีพ้กับนเกน็ติง้ 1 คนื และพกัในกรุงกัวลาลัมเปอร ์1 คนื 

เทีย่วสนุกเกน็ติง้เตม็วัน ขึน้ลงกระเช้าไฟฟ้า Awana Skyway Genting 

 

จุดทอ่งเทีย่วทีน่่าสนใจในโปรแกรม 

1.เมอรเ์ดก้าสแควร ์

2.สะพานซาโลมา (Saloma Link Bridge KL) 

3.พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า 

4.ตกึปิโตนัส 

5.วัดถ า้บาต ู

6.เมืองใหม่ปุตราจายา 

7.หอ้ง KLCC 

8.ร้านช็อกโกแลตส่งออก 

9.กระเช้าเกน็ติง้ไฮแลนด ์Awana Skyway 

10.เกน็ติง้ไฮแลนด ์

11.สวนสนุกกลางแจ้ง และสวนสนุกในร่มทีเ่กน็ติง้ (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis 
Funland) 



 
 
 
 

 

วันทีเ่ดนิทาง::  

กรณีตอ้งการตกักรุป๊เหมาส่วนตวัใชร้าคานีเ้ดินทางไดท้กุวนั ตามจ านวนผูเ้ดินทางที่ตกลง 

 

วันแรก หาดใหญ่-กัวลาลัมเปอร-์เมืองใหม่ปุตราจายา-เมอรเ์ดก้าสแควร-์ตกึปิโตนัส-KLCC-สะพานซาโลมา-



 
 
 
 

ร้านช็อกโกแลต 
06.00 น. รับคณะทีห่าดใหญ่ หรือจุดนัดพบ ลงทะเบียนเพือ่เดนิทางสู่ มาเลเซีย 

07.00 น. เม่ือเดนิทางถึง ด่านสะเดาประทบัตราหนงัสือเดนิทางฝ่ังประเทศไทย (กระบวนการเขา้-ออกประเทศ
สอบถามท่ีเท่ียวสนกุทวัร)์ 
และจากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ตม.ฝ่ังมาเลเซีย และประทบัตราหนงัสือเดนิทางเขา้ประเทศมาเลเซีย เพ่ือเดนิ
ทางตรงสู ่กรุงกวัลาลมัเปอร ์ระหวา่งทางผา่นชมเมืองตา่งๆ ของประเทศมาเลเซีย เชน่ รฐัเคดะห ์รฐัปันงั อิ
โปร ์และแวะจดุคารป์ารค์กิง้ตา่งๆ ตามความเหมาะสม ระยะทางจากฝ่ังดา่นจงัโหลนถึงกรุงกวัลาลมัเปอร ์
ระยะทาง 444 กิโลเมตร 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี1) 
13.00 น. พาทา่นเท่ียว เมืองใหม่ปุตราจายา หรือชื่อทางการ ดินแดนสหพันธปู์ตราจายา (Wilayah 

Persekutuan Putrajaya) เป็นเมืองใหมแ่ละศนูยก์ลางการปกครองของประเทศมาเลเซีย มีการยา้ยท่ีตัง้
รฐับาลจากกวัลาลมัเปอรม์ายงัปตูราจายาเม่ือปี ค.ศ. 1999 เน่ืองจากความแออดัในเมืองหลวง โดยท่ี
กวัลาลมัเปอรย์งัคงเป็นเมืองหลวงของมาเลเซีย และพระท่ีนั่งของสมเดจ็พระราชาธิบดี ท่ีตัง้ของรฐัสภา
มาเลเซีย สถานเอกอคัรราชทตูตา่งประเทศทกุแหง่ และศนูยก์ลางทางการคา้และการเงินของประเทศ ยงัคง
อยูใ่นกวัลาลมัเปอร ์ปตูราจายาเป็นแนวความคิดของนายกรฐัมนตรี มหาเธรโ์มฮัมหมัด ไดร้บัฐานะเป็น
ดนิแดนสหพนัธแ์หง่ท่ีสามของมาเลเซียเม่ือปี ค.ศ. 2001 ถดัจากกวัลาลมัเปอร ์และลาบวน 
 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาทา่นเท่ียวยา่นลานประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย ณ  เมอรเ์ดก้าสแควร ์( Dataran Merdeka ) 
เป็นจตรุสัท่ีตัง้อยูใ่นกรุงกวัลาลมัเปอรป์ระเทศมาเลเซีย ตัง้อยูด่า้นหนา้อาคารSultan Abdul Samad เดมิช่ือ
สโมสรสลงังอรป์าดงัหรือเพียงแคป่าดงั (หมายถงึ "ทุ่ง" ในภาษามาเลย)์ และถกูใชเ้ป็นกรีนครกิเก็ตของ
สโมสรสลงังอร ์(ปัจจบุนัคือสโมสรรอยลัสลงังอร ์) ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่ีธงชาตอิงักฤษถกูลดระดบัลงและชกัธง
มาเลเซียเป็นครัง้แรกในเวลาเท่ียงคืน (เวลา: 00:00 น.) ของวนัท่ี 31 สิงหาคม 2500 ตัง้แตน่ัน้มา จตัรุสั
อิสรภาพก็เป็นสถานท่ีจดังานประจ าปีขบวนพาเหรดวนัประกาศอิสรภาพ 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาทกุทา่นไปยงัจดุถ่ายรูปคูก่บั ตกึปิโตนัส หรือ Petronas Towers เป็นสถาปัตยกรรมท่ีโดดเดน่ของเมือง
กวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย ออกแบบโดย เซซาร ์เปลลี ตัง้อยู่บรเิวณใจกลางยา่นธุรกิจของเมือง ท่ี
แวดลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และอาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์(KLCC-Kuala Lumpur Convention Center) 
อาคารเปโตรนาสเริ่มสรา้งเมื่อ พ.ศ. 2536 แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ. 2541 มี 2 อาคารหอคอย ซึ่งนบัเป็นอาคาร
แฝดท่ีสงูท่ีสดุของโลก ดว้ยความสงู 451.9 เมตร (อาคารเด่ียวท่ีสงูท่ีสงูของโลกคือ บรุจญเ์คาะลีฟะฮ ์สงู 828 
เมตร) ทัง้นีอ้าคารเปโตรนาสเคยเป็นตกึท่ีสงูท่ีสดุในโลกแทนวิลลิสทาวเวอรจ์นถึงปี พ.ศ. 2547 ก่อนถกู
ท าลายสถิตโิดยตกึไทเป 101 
อาคารเปโตรนาสเป็นอาคารส านกังาน ประกอบดว้ยส านกังานของบรษิัทพลงังานและน า้มนัท่ีมีรฐับาล
มาเลเซียเป็นหุน้หลกัไดแ้ก่ บรษิัทเปโตรนาส (ปิโตรเลียมนาชนัแนลเบอรฮ์าด) ซึ่งจะอยู่ในอาคาร 1 ทัง้หมด
สว่นอ่ืน ๆ ใหบ้รษิัทอ่ืน ๆ เป็นผูเ้ชา่ ไดแ้ก่ บริษัททางการเงินและธนาคาร บริษัทผลิตภณัฑเ์คมีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน 
ๆ ลกัษณะเดน่เม่ือเปรียบเทียบกบัตกึระฟ้า อ่ืน ๆ ของโลก คือการท่ีเป็นอาคารหอคอย 2 อาคาร เช่ือมโดย
สะพานลอยฟ้า (skybridge) อาคารแฝดใชบ้ริษัทรบัเหมาก่อสรา้งจาก 2 ประเทศ คือญ่ีปุ่ น และเกาหลี โดยมี
นยัยะเป็นการแขง่ขนักนัเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีการก่อสรา้งอาคารตกึระฟ้า 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 ในตกึปิโตนสัมีห้าง Suria KLCC เป็นศนูยก์ารคา้ท่ีครอบคลมุพืน้ท่ี 1.5 ลา้นตารางฟตุ (140,000 ตร.ม.) ตัง้
ในสว่นของฐานตกึเปโตรนาสทาวเวอร ์ในเมืองกวัลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซีย มีพืน้ท่ี 6 ชัน้ อนัประกอบดว้ย 
อิเซตนั, พารก์สนัแกรนด,์ โรงภาพยนตรเ์ครือตนัจงโกลเดนวิลเลจ และมารก์สแอนดส์เปนเซอร ์ซูเรียเป็นค าใน
ภาษามาเลเซีย มีความหมายถึง แสงแดด เปิดเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1999 
ภายในมีรา้นคา้ จ าพวกรา้นแฟชั่นหรูหรา เชน่เดียวกบั รา้นอาหาร เครื่องด่ืม และโรงภาพยนตร ์12 โรง ยงัมี
คอนเสิรต์ฮอลล ์อารต์แกเลอรี ศนูยว์ิทยาศาสตร ์ครอบคลมุ 6 ชัน้ ท่ีสว่นมากจะอยูใ่ตต้กึเปโตรนาสทาวเวอร ์
ตกึท่ีสงูท่ีสดุอนัดบั 3 ของโลก และถือเป็นตกึแฝดท่ีสงูท่ีสดุในโลก เป็นหนึ่งในจดุหมายปลายทางของ
นกัทอ่งเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาทกุทา่นไปถ่ายรูปจดุเช็คอินใหมข่องประเทศมาเลเซียท่ี สะพานซาโลมา ตัง้อยูใ่กลก้บัตกึปิโตนสัและ
หา้งเคแอลซีซี เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะสมพาคณะไปชอ้ปป้ิงซือ้ช็อกโกแลตท่ี โรงงานช็อกโกแลตโดยตรง ซึ่ง
เป็นเกรดดีท่ีสดุในประเทศมาเลเซีย เชิญชิมก่อนซือ้ 

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

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีส่อง พระราชวังอีสต้าน่าเนการา-วัดถ า้บาต-ูกระเช้าเก็นติง้-เก็นติง้ไฮแลนด-์สวนสนุกเก็นติง้ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 3) 
08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า ซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงของประเทศมาเลเซีย เม่ือทา่น

สลุตา่นไดร้บัเลือกใหเ้ป็น พระราชาธิบดี ก็จะมาอยูท่ี่พระราชวงัแหง่นี ้เดมิทีพระราชวงัอิสตา้นาเนการงัตัง้อยู่
อีกทีหนึ่ง ตามประวตั ิพระราชวงัอิสตานา เนการา (Istana Negara Palace) สรา้งขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 1928 เดมิ
ใชเ้ป็นท่ีพกัของเศรษฐีชาวจีนช่ือ Chan Wing เม่ือญ่ีปุ่ นบกุในชว่งปี ค.ศ. 1942 – 1945 สถานท่ีแหง่นีถ้กูใช้
เป็นท่ีท าการของทหารญ่ีปุ่ น หลงัญ่ีปุ่ นถอนก าลงัไป รฐับาลเซอลาโงร ์(Selangor) ไดเ้ขา้มาเป็นเจา้ของ
พระราชวงัและบรูณะใหมใ่หก้ลายเป็นพระราชวงัของ Yang di Pertuan Agong กษัตรยิแ์หง่มาเลเซีย 
ปัจจบุนั พระราชวงัแหง่ใหม่ของพระเทศมาเลเซียไดถ้กูเปิดใชง้านเม่ือปี 2013 และไดก้ลายเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวซึ่งนกัท่องเท่ียวมาถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัและบา้งครัง้หากมาเท่ียวชว่งเวลาเปล่ียนเวร
ของทหารหนา้พระราชวงัทา่นก็จะไดเ้ห็นพิธีการเปล่ียนเวรยามท่ีนา่ต่ืนเตน้ดว้ยครบั 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้ พาคณะแวะ วัดถ า้บาตู เป็นเขาหินปนูท่ีภายในมีถ า้และเทวาลยั ตัง้อยูใ่นอ าเภอกมบกั รฐัเซอลาโงร ์ประเทศ



 
 
 
 

มาเลเซีย ช่ือของถ า้มาจากค าภาษามลาย ูbatu แปลวา่ 'หิน'  ช่ือดัง้เดมิของเขาบาจคืูอ กาปัลตงักงั (Kapal 
Tanggang) ซึ่งมาจากต านานซีตงักงั เดมิทีถ า้บาตเูป็นถ า้ตามธรรมชาตท่ีิมีบนัทกึการเขา้มาหาและเก็บกวา
โน กระทั่งถ า้บาตกูลายมาเป็นศาสนสถานโดยเค. ตมัพสูามี ปิลไล พอ่คา้ชาวทมิฬอินเดีย ผูท่ี้ก่อนหนา้ได้
สรา้งศรีมหามริอมัมนัเทวาลยัในกวัลาลมัเปอร ์สงัเกตเห็นทางเขา้ถ า้ท่ีเป็นรูปคลา้ย อกัษรวี และเกิดความ
ประสงคจ์ะสรา้งเป็นเทวาลยับชูาพระชนัธกมุาร ในปี 1890 ไดอ้ญัเชิญมรูติ (เทวรูป) ของศรีมรุุคนัสวามี (พระ
ชนัธกมุาร) ขึน้ประดิษฐานในถ า้ท่ีปัจจบุนัเรียกวา่ ถ า้เทวาลยั (Temple Cave) นบัตัง้แตปี่ 1892 ไดมี้การจดั
เทศกาลไตปสูมั (Thaipusam) ประจ าปีชึน้ท่ีน่ีเรื่อยมา 

 

 

จากนัน้ พาทา่นเดนิทางสู ่สถานีกระเชา้เก็นติง้ท่ี Awana Skyway Genting Highlands ซึ่งเป็นสถานีกระเชา้ลอยฟ้า
เพ่ือเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์โดยใชเ้วลานั่งเคเบิล้คารเ์พียง 15 นาที เม่ือมาถึง ยอดเขาเก็นติง้ ไกดแ์นะน า
โซนตา่งๆ ใหท้า่น เชน่  
1.โซน Genting Skyworld Theme Park เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 
2. โซน Skytropolis Funland เป็นสวนสนุกในร่ม โซน First World Plaza  
3. โซน SkyAvenue Genting Highlands เป็นโซนอาหาร ช้อปป้ิง น่ังดืม่ 
4. โซนคาสิโนเก็นติง้  
5. โซน SkyAvenue Complex เป็นโซนเคร่ืองเล่น และสวนสนุก 



 
 
 
 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง และอาหารค ่าบนเก็นติง้ เพ่ือความเพลิดเพลินและสนกุบนเก็นติง้อยา่ง
ตอ่เน่ือง และบนเก็นติง้มีรา้นอาหารใหเ้ลือกไดห้ลากหลายตามความตอ้งการของท่าน 

พัก เข้าพักที ่ First World Hotel 
(บนเก็นติง้ไมมี่หอ้งพกัส าหรบัพกั 3 ทา่น กรณีลกูคา้ตอ้งการพกั 3 ทา่นจะไดห้อ้งและอปุกรณเ์ครื่องใชภ้ายใน
หอ้งแคส่  าหรบั 2 ทา่นเท่านัน้) 

   

 

วันทีส่าม เก็นติง้ไฮแลนด-์เดนิทางกลับประเทศไทย-ด่านสะเดา-หาดใหญ่ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 4) 
จากนัน้ เชิญทา่นพกัผอ่นบนเก็นติง้ตอ่ตามอธัยาศยั 
11.00 น. พรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ เพ่ือเตรียมตวันั่งเคเบิล้คารเ์ก็นติง้ เดินทางกลบัสู ่ประเทศไทย 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี 5) จากนัน้เดนิทางตอ่สู่ ด่านสะเดา ระหวา่งทางแวะ

ใหท้า่นเขา้หอ้งน า้และซือ้ขนมทานบนรถท่ีจดุ Car Parking Malaysia 
18.00 น. เวลาโดยประมาณ พาคณะเดนิทางถึงดา่นสะเดาผา่น ตม. มาเลเซียและฝ่ังไทย จากนัน้เดนิทางตอ่สู่ 

หาดใหญ่ 
19.00 น. คณะเดนิทางถึง หาดใหญ่ หรือสนามบนิหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 
 

------------ จบทริปมาเลเซีย เก็นติง้ 3 วัน 2 คืน ------------- 

 

 

 

 



 
 
 
 

ราคาต่อทา่น สอบถามทางไลนนี์ ้@teawsanooktour 

 

ราคาทีเ่หน็รวมแล้วดังนี ้

1.ค่ารถตูร้บัส่งจากหาดใหญ่ไป-กลบัด่านสะเดา 

2.ค่ารถบสัมาเลเซียน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์

3.ค่าไกดม์าเลเซียน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์

4.ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบใุนโปรแกรมทวัร ์

5.ค่าอาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรมทวัร ์

6.ค่าขึน้-ลงเก็นติง้โดยกระเชา้ไฟฟา้ Genting SkyWay 

7.ค่าไกดไ์ทยดแูลตลอดทรปิกรณีจอง 20 ท่านขึน้ไป 

8.ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายทียั่งไม่รวม 

1.การปฏิเสธการเขา้ออกประเทศจากเจา้หนา้ท่ีรฐัทัง้ 2 ประเทศ 

2.ค่าอาหารบา้งมือ้ท่ียงัไม่รวมในโปรแกรมทวัร ์

3.ค่าทิปไกดต์ามความพอใจ และเหมาะสม 


