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เกนติง้  -  ปีนัง  -  ลังกาวี  4 วัน 3คืน 

วันที่  1  หาดใหญ่  -  เกนติง้ ไฮแลนด์  เที่ยง , เยน็   

05.00 น. เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับคณะท่ีจดุนดัพบ หรือ สนามบินหาดใหญ่ จากนัน้สูป่ระเทศมาเลเซีย ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทย ทํา
การตรวประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศลุกากรของมาเลเซียท่ีดา่น บกิูตคายอีูตัม้ ผา่นเมืองจงัโหลน 
จิตรา อลอสตาร์ สไุหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ นําท่านเดินทางสู ่เก็นติง้ ไฮแลนด์ สนกุสนานกบัการนัง่กระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึง่เป็นเทคโนโลยี
ใหมล่า่สดุ สะดวก ปลอดภยัและมีความเร็วท่ีสดุในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวท่ีสดุในเอเชีย 
สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบริสทุธ์ิอนัหนาวเยน็ (โปรดนําเสือ้หนาวติดไปด้วย)  เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  First World Hotel   จากนัน้
เข้าชม บอ่นคาสิโนระดบัชาติ ท่ีได้รับอนญุาตจากรัฐบาลอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย (อิสระ)  เดินเลน่เท่ียวชมนครแหง่ความบนัเทิงตา่งๆ เช่น 
สมัผสัความเย็นของหิมะท่ีSnow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลดิเพลนิใจกบันิทรรศการกวา่ 500 ชนิดท่ีหาชมได้ยากจากโลก
ใบนี ้ช้อปปิง้สนิค้าแบรนเนมดงัจากทัว่โลกท่ีลดกระหน่ําราคาตลอดปีสนกุสนานกบักบัการเส่ียงโชคตา่งๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็แจ็ค รู
เลต็ ไฮโล เป็นต้น (ทา่นสภุาพบรุุษ สวมเสือ้มีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น ทา่นสภุาพสตรี แตง่กายแบบสากลนิยม เดก็อายต่ํุากวา่ 21 ปี ห้ามเข้า)นํา
ทา่นเข้าท่ีพกั โรงแรมเฟิสท์เวิลด์ เกนติง้ 
 
 

   
 

วันที่  2  เกนติง้  -  ปีนัง  เช้า , เที่ยง , เยน็  

9.00 น.  หลงัจากรับประทานอาหารเช้า  ทางคณะนําทา่นอําลา เกนติง้ ไฮแลนด์  จากนัน้เดินทางสู ่เมือง ปีนงั จากนัน้ นําเท่ียว เกาะปีนงั 
Penang Island หรือท่ีคนไทยรู้จกัในนาม เกาะหมาก  “ไข่มกุแหง่ตะวนัออก” ข้ามสะพานปีนงั เช่ือมโยงแผน่ดินใหญ่ ยาวเป็นอนัดบั 6 ของโลก 
13.5 กม. ชมความพิเศษท่ีสะท้อนให้เหน็อยา่งชดัเจนจากลกัษณะอาคารตกึรามบ้านช่องของตะวนัและตะวนัออก อนัเป็นสมบติัท่ีได้รับเป็น
มรดกตกทอดสืบตอ่กนัมา นําท่านเดินทางสู ่เค้ก ลก ซี หรือเจดีย์ หม่ืนพระ ไหว้ เจ้าแมก่วนอิมท่ี วดัเขาเตา่ ชมเจดีย์หม่ืนพระ ซึง่เป็นวดัท่ีมี 
สถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกนั คือ แบบ จีน ไทย และพมา่ และเป็นวดัจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในปีนงั  หลงัจากนัน้นําท่านชม “วดัไชยมงั
คลาราม” นมสัการพระพทุธไสยาสน์ และนําชมวดัพมา่ ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัวิจิตระการตา  ชม เมือง จอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลสิ หอ
นาฬิกาสมยัวิคตรอเรีย อนสุาวรีย์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 City Hall , Town Hall ซึง่ได้รับรางวลัเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO แวะเท่ียวชม
ยา่น ลิตเติล้อินเดีย ไชน่าทาวน์ นมสัการศาลเจ้าแมก่วนอิม  ถ่ายรูป สตรีท อาร์ท ถนนท่ีมีภาพวาดฝาผนงั มากท่ีสดุในโลก แวะช็อปปิง้ห้างดงั 
คอมตาร์ หรือ เกอร์น่ีพลาซา่ นําทา่นเข้าท่ีพกั ย่านจอร์จทาวน์  
 



วันที่  3  ปีนัง  -  ลังกาวี   เช้า , เที่ยง , เยน็ 
8.00 น.  หลงัจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว  ทางคณะนําทา่นกลา่วอําลาเมืองปีนงั   จากนัน้นําทา่นเดินทางสูท่่าเรือ กวัลาเปอร์ลสิ ขึน้เรือเฟอร์
ร่ีเดินทางเข้าสูเ่กาะลงักาวี    นําทา่นเดินทางสู ่พิพิธภณัฑ์ ดร. มหาธีร์  อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึง่เป็นสถานท่ีรวบรวมของท่ีระลกึ
จากนานาอารยประเทศ ท่ีมอบให้เน่ืองในโอกาสตา่ง ๆ ได้ถกูรวบรวมเก็บรักษา และ จดัแสดงไว้    จากนัน้นําทา่นเข้าชม  สสุานพระนางมสัสรีุ   
หรือพระนางเลือดขาว ผู้สาปแช่ง เกาะลงักาวี เจ็ดชัว่โคตร  ให้ทา่นได้ขอพรจากพระนางมสัสรีุ   เพ่ือความเป็นสริิมงคล      
12.00 น. นําทา่นเดินทางสู ่ เคเบิล้ คาร์  ให้ทา่นได้นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ีทนัสมยั  ซึง่อยูส่งูกวา่ระดบันํา้ทะเลกวา่ 710 เมตร  ชมทศันียภาพบน
ยอดเขา Mat Cincang  ภายในอ้อมกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของ  เกาะลงักาวี  และทศันียภาพบนเกาะตะรุเตา ของฝ่ังทะเล อนัดามนั จาก
ยอดเขาสงู  ร่ืนรมย์ไปกบัธรรมชาติ สายลม และท้องทะเลสีคราม   จากนัน้นําท่าน  ลอ่งนํา้ คิลิม  ชมทศันียภาพท่ีอดุมสมบรูณ์ของป่าชายเลน  
ดกูระชงัปลา เช่น ปลากระเบน ปลาเสือ ปลาเก๋า  จากนัน้ให้อาหารนกเหย่ียว  จนสมควรแก่เวลา   จากนัน้ให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการช้อบปิง้ 
ซือ้สนิค้าปลอดภาษี  ท่ีตลาดกวัฮ์  ให้ทา่นได้เลือกซือ้สนิค้าปลอดภาษี ราคาถกูกนัได้อยา่งจใุจ  อาทิ เช่น เหล้า บหุร่ี เคร่ืองครัว เคร่ืองสําอาง 
หอม ช็อกโกแลต  เสือ้ผ้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้า   จากนัน้นําทา่นเข้าสูโ่รงแรมเบลลา่วิสต้า หรือเทียบเท่า  ให้ทา่นได้พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 

        

วันที่  4  เกาะลังกาวี  -  ท่าเทยีบเรือตาํมะลัง  -  หาดใหญ่  เช้า , เที่ยง 

9.00  น.  หลงัจากรับประทานอาหารเช้า  ทางคณะนําทา่นอําลาเกาะลงักาวี และนําทา่นออกเดินทางสูท่า่เรือกวัฮ์  เพลดิเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน    

พร้อมถ่ายภาพคูก่บั  “ ดาตารันลงั ”  พญานกเหย่ียว สญัลกัษณ์ของเกาะลงักาวีไว้เป็นท่ีระลกึ...   จากนัน้นําท่านขึน้เรือ เฟอร์ร่ีเพ่ือเดินทางกลบั             

ถงึทา่เรือตํามะลงั เดินทางกลบัโดย เรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ                                                                                                                                         

13.00 น.   ถงึท่าเทียบเรือตํามะลงั   ประทบัตราหนงัสือเดินทาง ผา่นพิธีศลุกากร นําทา่นเดินทางกลบัสู ่เมืองหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ 

   ( โปรแกรมดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

อัตราค่าบริการ 

จาํนวนลูกค้า 
ท่าน 

4 - 5 6 – 7 8 – 9 10 

ราคา / ท่าน  13850 10500 8740 7800 

ราคาดังกล่าวได้รวมค่าอาหาร 
-  ราคาสาํหรับเดก็ อายุตํ่ากว่า 2 ปี ฟรี ไม่คิดค่าบริการ 
-  ราคาสาํหรับ เดก็ อายุ 2 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตียงเสริม คดิราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
-  ราคาสาํหรับเดก็ อายุ 2 – 10 ปี  พักกับผู้ใหญ่     มีเตียงเสริม คดิราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
หมายเหตุ * ราคาดังกล่าวมไิด้อยู่ในช่วงวันหยุด หรือ ช่วงเทศกาล 
 

 

ราคาดังกล่าวได้รวม : 
- รถตู้ปรับอากาศ VIP.  พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ตัว๋เรือเฟอร์ร่ี ไป –กลบั ลงักาวี – สตลู 
- คา่เข้าชมสถานท่ีตามท่ีระบ ุในลงักาวี พระนางมสัสหุรี / พิพิธภณัฑ์ มหาเธร์ / เคเบิล้คาร์ / ให้อาหารนกอินทรีย์  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรมเบลลา่ วิสตาร์  เกาะลงักาวี ห้องละ 2 ทา่น  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม ซิตีเ้ทล เอก็เพลส หรือ เซน็ทรัล จอร์จทาวน์  ปีนงั ห้องละ 2 ทา่น  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรมเฟิสท์เวิลด์ เกนติง้  ห้องละ 2  ทา่น 
- คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ
- คา่นํา้ด่ืมและขนมให้บริการ  
- คา่กระเช้าเกนติง้ 
- คา่ประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใต้เง่ือนไขบริษัท ) 

 

ราคาดงักล่าวมิไดร้วม : 
     -   คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
     -   ภาษีมลูค่าเพิ่ม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
     -   ไมร่วมคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
     -   ไมร่วมคา่ทิป พนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ 
 

เงื่อนไข : 
- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจ้าของกรุณาเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
- ชําระเงิน มดัจํา 50 % ในวนัท่ีทําการจอง / สว่นท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 7 วนัพร้อมสําเนา หน้าหนงัสือเดินทาง 
- จํานวนผู้ เดินทางน้อยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะต้องมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึน้ 



-   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ 

ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยั

ธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

 
 

การเดนิทางต้องรู้ 

- ช่ือ และ นามสกุล ในการจอง ตั๋วเคร่ืองบนิ / ทัวร์ / ห้องพัก / ประกัน ต้องเป็นช่ือตรงกับหนังสือเดนิทาง ในวันที่เดนิทาง

เท่านัน้  

- ต้องใช้หนังสือเดนิทาง เท่านัน้ และ มีอายุการใฃ้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

- กรุณาเตรียม ยาประจาํตัว   /  เดนิทางไป เกนติง้ กรุณา นําเสือ้กันหนาว  ตดิตัวไปด้วย 

- เดนิทางเข้าคาสโิน  ใน มาเลเซีย และ สงิคโปร์ สุภาพบุรุษ  สวมเสือ้เชร์ิท / กางเกงขายาว / รองเท้าหุ้มส้น ,  

สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ และ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น   ห้ามถ่ายรูป 

- เวลา มาเลเซีย และ สงิคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

- ไฟฟ้า มาเลเซีย 220 โวลต์  ปล๊ัก สามขา   

- สกุลเงนิ มาเลเซีย ริงกติ / สงิคโปร์ ดอลล่าห์ 

 


