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วันที่ 1 หาดใหญ่ > กัวลา > เก็นติ้ง
(-,-,-)
05.00 น
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ มีเจ้าที่คอยต้อนรับ พร้อมนาท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาเภอสะเดา
ผ่านพิธีการประทับตราหนังสื อเดินทางและมุ่งหน้าสู่ ประเทศมาเลเซียโดยใช้เส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
ระหว่างการเดินทางผ่านเมืองจังโหลนท่านเดินทางสู่ กรุ งกัวลาลัมเปอร์ นครหลวงที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่าง
ยุคเก่าและยุคใหม่
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัยนาท่านเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเช่นจัตุรัสอิสราภาพเมอร์ เดกาสแควร์ Dataran
Merdeka (ลานแห่งอิสระภาพ)ที่มีเสาธงที่สูงที่สุดในโลก100 เมตร ,มัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุ ง
กัวลาลัมเปอร์ นาท่านผ่านชมตึกรัฐสภา,อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลสู ง จากนั้น
นาท่านช๊ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมืองและชมโรงงานช็อคโกแลต ที่มีช็อคโกแลตของโรงงานช็อคโกแลตคุณภาพส่ งออก
ทัว่ โลก ตั้งแต่ช็อคโกแลตนมธรรมดา, ผสมแอลมอนด์,ผสมพริ ก,ผสมโสม,ผสมพริ ก,ไวท์ช็อคโกแลต, ดาร์
คชอคโกแลตฯลฯ ซื้ อไปเป็ นของฝากแด่คนที่ท่านรักและผลิตภัณฑ์ อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋ ต้ มซุ ปเครื่ องยาจีน
หลังจากนั้นนาท่านถ่ายรู ปหน้าพระราชวังอิสตาน่ าไนการ่ าที่ประทับอย่างเป็ นทางการของพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ง
มาเลเซีย ที่นี่อนุญาตให้เก็บภาพเพียงด้านนอกของพระราชวังกับทหารสี่ นายที่อยูป่ ระจาด้านหน้าประตูทางเข้า
ด้วยมาดสุ ขมุ ภายใต้เครื่ องแต่งกายทหารเต็มยศ ให้เราได้ถ่ายภาพ สิ่ งที่ขาดไม่ได้นาคณะถ่ายรู ปคู่กบั TWIN
TOWER ตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก ด้วยงบประมาณการก่อสร้างกว่า 20,000 ล้านบาท มีความสู งถึง 452 เมตรนา
ท่านถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกจากนั้นนาท่านเดินทางสู่
เย็น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเก็นติง้ มหัศจรรย์ เมืองในหมอกบนยอดเขาสู งที่มีอากาศหนาวเย็นประมาณ1623องศาตลอดสัมผัสปุยเมฆหมอกหนาทึบ อากาศบริ สุทธ์อนั หนาวเย็นตลอดทั้งปี ถึงเก็นติง้ นาท่านเข้าสู่
โรงแรมที่พกั First world ซึ่งมีหอ้ งพักมากที่สุดในโลก
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รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนาท่านเสี่ ยงโชคคาสิ โนบนเกาะเก็นติง้ (เด็กอายุต่ากว่า 21 ปี
ห้ามเข้าสาหรับสุ ภาพบุรุษสวมเสื้ อเชิตรองเท้าหุ ม้ ส้นสาหรับสุ ภาพสตรี แต่งกายตามสมัยนิยม) ท่านใดอยากจะ
เสี่ ยงโชคเเช่น รู เล็ต บาคาร่ า แบล็คแจ็ค และสล๊อตแมทชีนเชิญตามอัธยาศัย หรื อเลือกพักผ่อนกับการชมโชว์เข้ า
ชมมายากลที่ตระการตายิง่ ใหญ่จากต่างประเทศในเธี ยเตอร์ (ไม่รวมในแพ็กเก็ตทัวร์ ) จากนั้นให้ท่านพักผ่อน
หรื อให้ท่านสนุกกับการเล่ นเครื องเล่ นมากมายบนยอดเขาเก็นติง้ สวนสนุก Indoor ซึ่ งมีเครื่ องเล่นมากกว่า 50
ชนิดให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างสนุกสนาน หรื อเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza สัมผัสความเย็นของ
หิมะที่ Snow World, Ripley’s Belive It or Not (*ไม่รวมในแพคเก็จ*) ท่านจะได้ชมพิพธิ ภัณฑ์ ประวัติของผู ้
ก่อตั้งและงานก่อสร้างของเก็นติ้งตั้งแต่เริ่ มต้น นั่งเรื อกอนโดล่าแบบเวนิส ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าแบรนด์ เนมดังจากทัว่
โลก
**หมายเหตุ สวนสนุกกลางแจ้ งได้ ปิดปรับปรุ งซึ่งจะเปิ ดดาเนินการประมาณปลายปี 2560
โรงแรม First World หรื อเทียบเท่า ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 2 เก็นติง้ > มะละกา
( B,-,-)

เย็น

เช้ า
เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั (1) หลังจากนั้นเดินทางต่ อไปยังมะละกาในระหว่างทางแวถา้
บาตู
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารระหว่างทางตามอัธยาศัย
จากนั้นนาท่านชมย่ านจัตุรัสแดงให้ท่านได้ถ่ายรู ปอิสระบริ เวณย่านดัทช์สแคว์ ,ชมป้ อมปื นใหญ่บริเวณ ป้ อม
ปราการ A’Famosa หรื อ Porta De Santiago, โบสถ์ เซลฮุย , โบสถ์ เซนต์ พอล ฮวงซุ้ ยฮังเจอบัส เป็ นต้น นาทุก
ท่านเดินขึ้นเนินเข้าใกล้ๆจตุรัสแดงเพื่อชมวิว เมืองมะละกา สามารถมองเห็นทะเล ที่เรี ยกว่า ช่องแคบมะละกาได้
จากจุดนั้น เมืองมะละกา นครแห่งประวัติศาสตร์ ทางตอนใต้ของมาเลเชียซึ่ งเคยเป็ นเมืองหลวงและเมืองท่าอัน
เก่าแก่ อีกทั้งทองค์การยูเนสโก้ได้ข้ ึนทะเบียนเป็ นมรดกโลก 1 ใน 2 แห่งของประเทศมาเลเซี ย ชมความงามของ
เมืองมะละกา สัมผัสกับประวัติศาสตร์ ความหลากทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมของชาติยโุ รปและเอเชียและ
ชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชนพื้นเมืองริมแม่ นา้ มะละกา VENICE OF THE EAST ที่ยงั คงอนุรักษ์ความงามและวิถี
ชีวติ แบบดั้งเดิมและยังหลงเหลืออยูใ่ นปั จจุบนั นาท่านเที่ยวชมเมืองโบราณต่าง ๆ อาทิเช่น ตึกสไตล์ ชิโนโปรตุกสี
เป็ นสิ่ งปลูกสร้างที่ผสมผสานของจีนกับโปรตุเกส นาท่านชม World Heritage ย่านมรดกโลก จนกระทัง่ ได้เวลา
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รับประทานอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร(8) เมืองมะละกา หลังจากรับประทานอาหารเย็น จากนั้นสิ่ งที่ไม่ควรพลาดนา
ท่าน ล่องเรื อ *ไม่ รวมในแพ็คเกจ แม่น้ ามะละกาชมเมืองที่สวยงามแบบอนุรักษ์และวิถีชีวติ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่
แบบเดิมทั้งสองฝั่งนาท่านเข้าเช็คอิน จากนั้นให้ท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรม Arenaa Deluxe หรื อ โรงแรมเทียบเท่า

วันที่ 3 มะละกา > ปี นัง
(B,-,-)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม ( 2 )หลังจากนั้นพาท่านไปยังปี นัง โดยนาท่านข้ามสะพานที่ยาว
เป็ นอันดับ 3 ของโลกซึ่งยาว 13.5 กม. ถึงเกาะปี นังเมืองทีได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่ งโลกตะวันออก” หรื อที่
คนไทยรู ้จกั ในนาม เกาะหมาก พร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรู ปแบบของบ้านเรื อน
เทีย่ ง
รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ระหว่างทาง
เย็น
หลังจากนั้น พาท่านแวะซื้ อของฝากที่ร้าน HIM HENG
ค่า
ให้ท่านรับประทานอาหารค่า ณ เกอร์ นี่ไดร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับอาหารและบรรยากาศริ มทะเลของเกาะปี นัง
(ตามอัธ ยาศัย ) อาทิ ชาก๋ วยเตี๋ ยว โรจัก (ผลไม้รวม ) ราดน้ าจิ้ม ฮกเกี้ ยนหมี่ ล๊ากซา เป็ นต้น ในราคาไม่แพง
มากกว่า 200 ร้านค้า
ทีพ่ กั
โรงแรม Super 8 Hotel หรื อเทียบเท่า ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ 4 ปี นัง
เช้ า

เที่ยง

( B,-,- )
รับประทานอาหารเข้ า ณ ภัตตาคาร ติ่มซัม ( 3 )
จากนั้นนาท่านไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ “วัดเขาเต่ า” ( KEK LOK SI ) ซึ่ งเป็ นวัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในเกาะปี นัง ซึ่งจะมี
เต่ามากที่สุด ชมเจดียห์ มื่นพระและไหว้เจ้ าแม่ กวนอิมองค์ใหญ่บนยอดเขาเต่า(*กรณี ข้ ึนยอดเขาค่าขึ้นรถราง 4
RM) เพลิดเพลินกับสถาปั ตยกรรมอันวิจิตรตระการตาเชิ ญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก สองข้างทางเต็มไปด้วย
แผงลอยที่ขายสิ นค้าราคาถูก และของที่ระลึก
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
นาท่านสู่ "ถนนสายศิลปะ" (Street Art) ในปี นังที่ได้รับ ความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างมากซึ่งได้
เปลี่ยนถนนธรรมดาๆของปี นังให้กลายเป็ นหอศิลป์ กลางแจ้งที่ใครๆก็สามารถเข้าชมได้โดยไม่ตอ้ งมี
ค่าใช้จ่าย โดยภาพวาดส่ วนใหญ่จะถูกวาดขึ้นในรู ปแบบภาพ 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถพบเห็นภาพวาด ต่างๆได้
ตามกาแพงข้างถนน ผนังและตึก ประตู หน้าต่าง โดยภาพวาดส่ วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆของเด็กๆ ไม่วา่
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จะเป็ น ภาพเด็กปั่ นจักรยาน ภาพเด็กผูห้ ญิงกาลังผลักดันตัวเองขึ้นไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กกาลังปี นเก้าอี้
เพื่อหยิบสิ่ งของ และอื่นๆอีกเป็ นจานวนมาก ปัจจุบนั "ถนนสายศิลปะในปี นัง" หรื อ "ปี นัง สตรีท อาร์ ท" ได้
กลายเป็ นภาพสะท้อนของศิลปะที่เน้นไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่ งสามารถสร้างรอยยิม้ น้อยๆให้กบั ผูพ้ บ
เห็นได้เป็ นอย่างดีจากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสักการะศาลเจ้ าคูกงศรี อาคารเก่าแก่ที่มีการตกแต่งแบบจีนที่สวยงาม
และอลังการจากการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกนั้นใช้ช่างไม้แกะสลักที่มีฝีมือแสดงถึงการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ของคนจีนในปี นัง Khoo Kongsri เป็ นศาลเจ้าของบรรพบุรุษของตระกูลชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซี ยและใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตระกูลแซ่คูต้ งั รกรากมามากกว่า 200 ปี และสื บสกุลมากว่า 15 ชัว่ คน คาว่า “คูกงสี ”
แปลว่า ภูเขาแห่งมังกร โดยสกุลคูมทาการค้าขายแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ต้ งั แต่ปีนังเริ่ มตั้งเมืองใหม่ๆ บ้าน
สกุลคูเริ่ มจากหมู่บา้ นเล็กๆ จนมีลูกหลานมากขึ้นเริ่ มตั้งโรงเรี ยน ค้าขายโดยช่วยเหลือสกุลเดียวกัน ปกครอง
ตัวเอง มีกฎหมายของตัวเอง เมื่อทุกอย่างลงตัว ค้าขายร่ ารวย ในปี ค.ศ.1851 จึงได้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ข้ ึนมา จากนั้น
นาท่านเดินทางไปสั กการะพระพุทธรู ปปางไสยาสน์ ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดในปี นังซึ่ งจะมีพระ
นอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซี ย และชมวัดพม่ ากับภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้ าตลอดจนศิลปะแบบพม่า
สถาปัตยกรรมอันวิจิตตระการตาพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแสดงออกมาในรู ปแบบของบ้านเรื อนแบบ
โบราณซึ่งปัจจุบนั ได้มีการอนุรักษ์ไว้คงเดิม
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบยุโรปผสมผสานกับแบบจีน
โบราณอีกทั้งโบราณสถานอีกมากมายที่อยูส่ องข้างทาง เช่นวัดอินเดีย ซิกห์ วัดจีน โบสถ์ คริสจักรต่ าง ๆ และตึก
รามบ้านช่อง
รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าที่พกั
Super 8 Hotel หรื อเทียบเท่า ให้ ท่านได้ พกั ผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5 ปี นัง > หาดใหญ่
เช้ า

(B,-,-)

รับประทานอาหารเข้ า ณ ภัตตาคาร ติ่มซัม ( 4 )
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เมืองจอร์ จทาวน์ ชมป้ อมปื นคอนวอลลิส ( Fort Cornwallis ) ป้ อมปราการที่ใหญ่ที่สุด
ในมาเลเซีย เป็ นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของฟรานซิ ส ไลท์ ผูท้ ี่เปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองปี นัง
หลัง จากที่ ส ร้ า งเกาะปี นัง แล้ว เขาได้ส ร้ า งป้ อ มปื นแห่ ง นี้ เพื่ อ ป้ อ งกัน เมื อ ง โดยเดิ ม สร้ า งด้ว ยไม้ ต่ อ มาจึ ง
เปลี่ยนเป็ นคอนกรี ต แล้ววางปื นครกเรี ยงราย โดยหันหน้าออกสู่ ทะเล
และ หอนาฬิ กาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรี ยส์ งครามโลกครั้งที่ 1 ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา
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นาท่านสู่ คฤหาสน์ เปรานากัน ที่ได้รับการตกแต่งใหม่ ให้บรรยากาศเก่าๆ ของชาวจีนในเขตช่องแคบของรัฐปี นัง
อาคารแห่ งนี้ ในอดีตเคยเป็ นที่พกั และสานักงานของคาปิ ตัน ชุ งเค็งกวี่ คนงานเหมืองและผูน้ าองค์กรลับไห่ ซาน
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ภายในคฤหาสน์เปรานากันในปี นังเต็มไปด้วยโบราณวัตถุและของสะสมกว่า 1,000
ชิ้น อาคารมีเอกลักษณ์ หลายส่ วนของอาคารมีลกั ษณะสถาปั ตยกรรมแบบจีน บานประตูและหน้าต่างทาจากไม้
แกะสลักแบบจีน ปูพ้นื ด้วยกระเบื้องแบบอังกฤษ นอกจากนี้ยงั มีงานหล่อเหล็กแบบสก็อตอีกด้วย
รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
และหลังจากนั้นนาท่านดินทางไปยังศาลเจ้ าปุ้นเถ้ าก้ ง เพื่อสักการะและขอพรจากสิ่ งศักดิ์สิทธ์
ถึงด่านจังโหลนเพื่อแวะช๊อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ดิวตีฟ้ รี จาหน่ายสิ นค้าปลอดภาษีสินค้ามากมาย อาทิ เหล้า
บุหรี่ เสื้ อผ้า น้ าหอม จากนั้นนาท่านผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางทั้งสองประเทศ เพื่อเดินทางสู่
สนามบินหาดใหญ่ ให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รายการทัวร์ รวม
- โรงแรมที่พกั 2 ท่าน/ ห้อง+เตียงเสริ ม
- รถตูป้ รับอากาศพร้อมคนขับ
- อาหารรวม 4 มื้อตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
-ค่าประกันอุบตั ิเหตุหมู่คณะ 1,000,000
- ค่าน้ าดื่มวันละ 1 ขวด
-ค่าเข้าปารานากัน

รายการทัวร์ ไม่ รวม
- หนังสื อเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือจากรายการ
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหกั ณที่จ่าย 3%
-ทิปนา้ ใจคนขับรถ

** (โปรแกรมนีอ้ าจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม)**
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