
                            
 

 

 

 

ท่องเที�ยวมาเลเซีย - กวัลาลมัเปอร์ - ปุตราจาย่า - คาเมรอน - อโีปร์ - ปีนัง 
 

กาํหนดการเดินทาง   วนัที� 5-8 ธันวาคม 2562 

 

วนัแรก  ภูเกต็ - กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจาย่า - คาเมอรอน ไฮแลนด์                              

05.00 น. พร้อมกนัที�จุดนดัพบ บริษทับริการรถรับท่านสู่สนามบินภูเก็ต 

06.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินภูเก็ต อาคารต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเซีย  

08.00 น. ออกเดินทางสู่กวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน AK829  

  (บริการอาหารเชา้ บนเครื�องบิน) 

10.30 น. ถึงกวัลาลมัเปอร์ นาํท่านออกเดินทางสู่ เมืองใหม่  ปุตราจายา่ 

Putrajaya เมืองหลวงในอนาคตของประเทศมาเลเซียที� สร้างขึ�นเพื�อลด

ปัญหาทางการจราจรของกวัลาลมัเปอร์ที�กาํลงัโตขึ�นทุกวนัโดยเริ�มยา้ย

สถานที�ทาํงานขา้ราชการต่างๆ ทั�งหมดมารวมกนัเป็นตึกรวมขนาด

ใหญ่ชม "มสัยดิสีชมพ”ู ที�ทาํงานภาครัฐบาลตลอดจนที�อยูอ่าศยัที�สร้าง

อยา่งเป็นระเบียบซึ�งอยูห่่างจากเมืองหลวงเดิมเพียง 50 ก .ม.  

จากนั�นนาํท่านสู่คาเมอรอน ไฮแลนด ์ระหวา่งทางขึ�นเขา คาเมอรอน ไฮแลนด ์ 

แวะชมนํ�าตก อีสกานดา้ และเลือกซื�อของฝากของที�ระลึกที�เป็น

ผลิตภณัฑข์องชนพื�นเมืองและผา่นชมทะเลสาบสีแดง จากนั�นชมไร่ใบ

ชาสุดสายตากบัววิธรรมชาติที�สวยงามยิ�ง พร้อมชิมชาอนัลือชื�อของ

มาเลเซียที�เป็นสินคา้ส่งออกไปขายยงัทั�วโลกและซื�อเป็นของฝากกลบั

บา้น แลว้นาํท่านสู่ฟาร์มสตรอเบอร์รี�ใหท้่านไดชิ้มสตรอเบอร์รี�สดๆ 

จะเลือกซื�อผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากสตรอเบอร์รี�  (ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆ

ไม่รวมในรายการทวัร์) 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร 

15.00 น. ถึงคาเมอรอน ไฮแลนด ์เช็คอินทเ์ขา้ที�พกั โรงแรม Cameron Heritage หรือระดบัเดียวกนั 

18.00 น. รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

 

 

 



 

 

วนัที�สอง คาเมอรอน ไฮแลนด์ – อโีปร์                                                                        

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หลงัอาหารออกเดินทางสู่อีโปร์ 

  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชั�วโมง) 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  นาํท่านซิตี�ทวัร์เมืองอโีปร์   ชมสถานีรถไฟเมืองเก่า สถานีรถไฟหลกัของเมืองอิโปห์ เป็นสถานีรถไฟที�สามารถ

  เชื�อมต่อไปยงัเมืองต่างๆหลากหลายเส้นทาง เช่น ปีนงั กวัลาลมัเปอร์ มะละกา ยะโฮร์บาห์รู จนถึงหาดใหญ่ 

  หรือสิงคโปร์ ออกแบบโดย A.B Hubback สถาปนิกผูอ้อกแบบอาคารสาํคญัมากมายในประเทศมาเลเซีย 

  เดินชม เที�ยวที� "Street Art” เป้าหมายของการมาเยอืนเมืองอิโปห์ ก็คือมาเก็บ Street art 7 รูป  

              ที�เป็นรูปดั�งเดิมบนกาํแพงตึกเก่าในยา่น Old Town ของเมือง...รูปทั�งหมดก็จะสื�อความหมายของ 

  วฒันธรรม สังคม ทิวทศัน์ต่างๆ   มีชื�อเรียงลาํดบัตามแผนที� Art of Oldtown ดงันี�  

  1. Old uncle with coffee cup 2. Paper Plane ,  3. Kopi 'O' ,  4. Hummingbird ,   5. Evolution ,   

6. Trishaw 7. Girl จากนั�นนาํท่าน แวะถ่ายรูป หอนาฬิกาประจําเมืองอโิปห์ ตั�งอยูต่รงขา้มกบัมสัยดิประจาํ

เมืองอิโปห์ (Ipoh State Mosque) สร้างขึ�นในปี 1909 เพื�อเป็น 

อนุสรณ์ให้แก่ J.W.W Birch ประชากรชาวองักฤษคนแรกของ 

รัฐเปรัค มีทั�งหมด 4 ดา้น ประดบัไปดว้ยภาพวาดและรูปปั� นต่างๆ  

และที�ดา้นบนสุดของหอนาฬิกายงัมีระฆงั ขนาดใหญ่อยูด่ว้ย   

เยน็    รับประทานอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม Tower Regency หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สาม อโีปร์ - Penang Peranakan - Cheong Fatt Tze Masion- Penang Street Art   

 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านออกเดินทางสู่ปีนงั (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั�วโมง)   

ทางเขา้สู่เกาะปีนงัโดยผา่นสะพานปีนงัที�มีความยาวเป็นอนัดบั 3 ของ

เอเชีย ซึ� งท่านจะไดช้มความสวยงามของเกาะปีนงั    

นาํท่านสักการะ วดัเจ้าแม่กวนอมิ สร้างขึ�นในทศวรรษที� 1800 โดยชาว

จีนฮกเกี�ยนและชาวจีนกวางตุง้กลุ่มแรกๆ ที�เขา้มาตั�งรกรากในปีนงั แต่

เดิมชื�อวดักงฮกเกียง (วดักวางตุง้-ฮกเกี�ยน) และไม่ไดส้ร้างขึ�นเป็นวดั

ทางศาสนาเท่านั�นแต่ยงัใชเ้ป็นสถานที�ชุมนุมสาํหรับชาวจีน ต่อมาเมื�อมี

การสร้างอาคารศาลากลางของชาวจีนขึ�นในทศวรรษที� 1880 บทบาทใน

ฐานะสถานที�ชุมนุมของวดัแห่งนี� จึงลดความสาํคญัลง วดัเจา้แม่กวนอิม

คือวดัแห่งแรกที�ชาวจีนอพยพสร้างขึ�นในยา่นจอร์จทาวน์ โดยสร้างขึ�น

เพื�อบูชาพระโพธิสัตวก์วนอิม ตาํนานกล่าววา่พระโพธิสัตวก์วนอิมทรง

บรรลุพระนิพพาน แต่เลือกที�จะอยูบ่นโลกมนุษยเ์พื�อช่วยเหลือและคอย 



 
 
ชี�นาํผูที้�ตอ้งการบรรลุพระนิพพานต่อไป ในวดัแห่งนี�อบอวลดว้ยกลิ�นไมห้อม ซึ� งเผาบูชาโดยผูที้�เขา้มาสวดมนต ์

และขอคาํแนะนาํจากเจา้แม่กวนอิมวดันี�แห่งนี�ยงัสร้างขึ�นเพื�อบูชาเจา้แม่ทบัทิมซึ�งคอยปกปักรักษาผูที้�เดินเรือ

ออกทะเลชาวจีนที�ตอ้งเดินทางไกลขา้มนํ�าขา้มทะเลมายงัปีนงันบัถือเจา้แม่ทบัทิมอยา่งมาก ในวดั คุณจะไดพ้บ

กบัสถาปัตยกรรมที�สวยงาม เช่น เสามงักรสลกัจากหินสีเขียวที�ใชรั้บนํ�าหนกัหลงัคาสูง รูปปั� นของเจา้แม่กวนอิม

เป็นรูปเจา้แม่กวนอิม 18 มือ มีสีหนา้ที�ทาํใหผู้เ้ขา้ไปกราบไหวมี้จิตใจสงบลงและรู้สึกสันโดษ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นาํท่านชมบา้นเก่าที�สวยมากๆ ในระดบัอลงัการ ปีนงั เปอรานากนั (Penang Peranakan) (ค่าเขา้ชมไม่รวมใน

รายการทวัร์ ราคา 23 RM) คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุที�เป็นลูกผสมระหวา่งชายชาวจีนที�อพยพมาตั�งถิ�นฐาน 

  ณ คาบสมุทรมลาย ูกบัหญิงชาวมลาย ูถา้เป็นชาย จะเรียกวา่ "บาบ๋า" (Baba)ถา้เป็นหญิงจะเรียกวา่ "ยอนหยา" 

(Nyonya) ดว้ยความที�ชาวเปอรานากนั ไดรั้บอิทธิพลทางวฒันธรรม 

ทั�งจากบิดามารดาที�เป็นคนต่างเชื�อชาติ ดงันั�นจึงไดผ้สมผสาน

วฒันธรรมระหวา่งจีนและมลายเูขา้ดว้ยกนั จนเกิดวฒันธรรมที�มี 

อตัลกัษณ์เป็นของตนเอง ไม่วา่จะเป็นทางดา้นประเพณี การแต่งกาย 

อาหารการกิน การอยูอ่าศยั ฯลฯ ตน้กาํเนิดของชาวเปอรานากนันั�น 

เริ�มตน้ที�เมืองมะละกา ก่อนที�จะอพยพโยกยา้ยไปอยูที่�สิงคโปร์ ปีนงั 

ภูเก็ต ซึ� งทุกแห่งจะมีพิพิธภณัฑบ์า้นของชาวเปอรานากนัใหผู้ส้นใจไดเ้ขา้เยี�ยมชมความสวยงาม และวถีิชีวติ

ภายในบา้น ทั�งหมดนี�สร้างขึ�นเพื�อเป็นการเฉลิมฉลองประวติัศาสตร์และตาํนานของพระพุทธศาสนา 

จากนั�นนาํท่านชม คฤหาสน์ เฉิงฟัตเจ๋อ (Cheong Fatt Tze Masion หรือ The Blue Mansion) (ค่าเขา้ชมไม่

รวมในรายการทวัร์ ราคา 19 RM)  คฤหาสน์สีนํ�าเงินที�ตั�งโดดเด่น 

สวยงามอยูใ่นเมืองเก่าจอร์ทาวน์ คือแลนดม์าร์คสาํคญัที�เป็นมรดก 

ทางวฒันธรรมแห่งหนึ�งของเมือง สร้างขึ�นโดยเฉิงฟัตเจ๋อ มหาเศรษฐี

ชาวจีนอพยพ โดยตวัคฤหาสน์เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Eclectic 

Style สร้างตามหลกัฮวงจุย้ของชาวจีนและภายในก็ตกแต่งอยา่ง

งดงามและอลงัการอยา่งยิ�ง แสดงถึงความรุ่งเรืองมั�งคั�งของเฉินฟัตเจ๋อ

ขั�นสูงสุด ปัจจุบนัคฤหาสน์นี� เปิดเป็นโรงแรมบูติคและอนุญาตใหค้นภายนอกไดเ้ขา้ชมมรดกทางวฒันธรรมอนั

ลํ�าค่าแห่งนี�  เมื�อเขา้ไปขา้งในไม่เพียงคุณจะไดทึ้�งกบัความวจิิตรตระการตาของคฤหาสน์ จนอดไม่ไดที้�จะ

จินตนาการถึงความรุ่งเรืองในอดีต 

จากนั�นนาํท่านชมถนน สตรีตอาร์ต (Penang Street Art ) ที�เมืองนี�ไม่ใช่งานขีดเขียนผนงักาํแพงแบบกวน

เมืองแต่เป็นโปรเจกตง์านศิลปะของศิลปินชาวตะวนัตกที�ชื�อนายเออร์เนสต์ ซาคาเรวกิ (Ernest Zacharevic) 

ศิลปินชาวลิทวัเนียที�จบการศึกษาทางดา้นศิลปะจากมหาวทิยาลยัมิดเดิลเซ็กที�ลอนดอน และไดเ้ดินทางมาอยูที่�

ปีนงัในงาน George Town Festival 2012 ซึ� งเป็นงานเทศกาลเกี�ยวกบัศิลปะที�จดัขึ�นเป็นประจาํในเมืองจอร์จ

ทาวน์ นายเออร์เนสตก์็มีส่วนร่วมแสดงฝีมือดว้ยกบัโครงการ “Mirrors George Town” ซึ� งเป็นการวาด

ภาพต่างๆ บนผนงักาํแพงในเมืองจอร์จทาวน์ โดยภาพวาดเหล่านั�นแสดงให้เห็นถึงผูค้นหลากหลายเชื�อชาติและ 



 
วฒันธรรมที�อาศยัอยูใ่นเมืองแห่งนี�  โดยตอนเริ�มตน้นั�นเออร์เนสตไ์ดว้าดไว ้8 ภาพ แต่ภายหลงัทีมงานก็ไดว้าด

ภาพอื�นๆ เพิ�มเติม จนภาพวาดเหล่านี�กลายเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที�ยวใหเ้ดินทางมาที�จอร์จทาวน์เพื�อมาชมงาน

ศิลปะเหล่านี�  และถ่ายรูปตามจุดต่างๆไวเ้ป็นที�ระลึกเชิญท่านถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที�ระลึกพร้อมชมสถาปัตยกรรม

ที�สวยงามซึ�งแสดงออกมาในรูปแบบของบา้นเรือนที�อยูอ่าศยัชมบา้นเมืองที�มีสถาปัตยกรรมแบบโปรตุกิส  ชม

สัญลกัษณ์ของเกาะปีนงั(ลูกหมากผา่ซีก) ใหท้่านไดเ้ก็บภาพไวเ้ป็นที�ระลึก 

 
 

  

 

 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม Sentral Georgetown Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

วนัที�สี�    ปีนัง – ภูเกต็           

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านชมบรรยากาศตลาด

เชา้ปีนงั เลือกซื�ออาหารและ ชอ้ปปิ� งสินคา้พื�นเมือง อาทิเช่น ขนม

เปี� ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , นํ�ามนันวดแกป้วดเมื�อย จากนั�นนาํท่านสู่ ชม วดั 

เค๊ก ล๊อก ซี (Khek Lok Sri) เป็นวดัพุทธศาสนาของจีนที�ใช ้

เวลาสร้างนานถึง 20 ปี ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นวดัจีนที�สวยที�สุดดว้ย

องคเ์จดียท์องที�ประดบัดว้ยพระพุทธรูปแกะสลกัหมื�นองค ์

 จากนั�นนาํท่านนมสัการพระพุทธชยัมงคล ณ วดัไชยมังคลารามเป็น วดัเก่าแก่ สร้างในปี พ.ศ. 2388 มีอายกุวา่ 

160 ปี สร้างโดยบริษทัอินเดียตะวนัออก (East India Company) ซึ� งเป็นบริษทัการคา้ขององักฤษในนามของ 

สมเด็จพระราชินีนาถวกิตอเรีย ศิลปะของวดัไชยมงัคลารามนั�นเป็นการผสมผสานระหวา่งศิลปะไทย พม่า และ

จีนเขา้ดว้ยกนั ซึ� งทาํใหว้ดัแห่งนี� มีสีสันสะดุดตา ดูแปลกไปจากวดัในประเทศไทย ที�เนน้ศิลปะที�อ่อนชอ้ย แต่

ศิลปะของวดัแห่งนี� จะเป็นแบบเรียบ ไม่มีการแกะสลกัวดัไชยมงัคลารามเป็นวดัไทยที�มีชื�อเสียงมานานบนเกาะ

ปีนงั โดยภายในอุโบสถมีพระนอนยาวที�สุดในประเทศมาเลเซีย โดยมีความยาว 108 ฟุต สร้างเมื�อปี พ.ศ. 

2500 โดยมีชื�อวา่พระพุทธชยัมงคล ซึ� งพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชไดพ้ระราชทานนามใหใ้น

คราวเสด็จประพาสเมื�อ วนัที� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2505  จากนั�นนาํท่านขา้มถนนไป วดัธรรมิการาม หรือวดัพม่าที�

โดดเด่นดว้ยการใชสี้แดงสลบัทอง ดึงดูดสายตา มีรูปปั� นชา้งหินขาวสองเชือกยนืพิทกัษอ์ยูห่นา้ทางเขา้ที�ประดบั

ประดาอยา่งสวยงาม เมื�อมองเขา้มา สายตาคุณจะสะดุดกบัเสาหลกัสีทอง หลงัคาโคง้สีทองที�เรียงกนัเป็นแถว

อยา่งยิ�งใหญ่ และยอดเจดียสี์ทอง วดัพุทธที�เก่าแก่ที�สุดในปีนงัแห่งนี�สร้างขึ�นในปี 1803 เมื�อเดินเขา้มาดา้นใน

ท่านจะพบกบัภาพวาดมากมาย จิตรกรรมฝาผนงั และรูปปั� นต่างๆ   



 

11.00 น. รับประทานอาหารเที�ยงอิสระ  จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินปีนงั 

12.00 น. ถึงสนามบินปีนงั  

14.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบิน Firefly เที�ยวบิน FY3326 

14.35 น. ถึงภูเก็ตโดยสวสัดิภาพ (บริการรถส่งท่านถึงบา้น เฉพาะพื�นที�ใน จ.ภูเก็ต) 

 

อตัราค่าบริการ  สําหรับคณะอย่างตํ�า 15 ท่าน 
ท่านละ   13,900 บาท  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

พกัเดี�ยว จ่ายเพิ�ม ท่านละ 3,000 บาท 

หมายเหตุ   (ราคาเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกนั เนื�องจากไม่มีราคาตั�วเครื�องบินสําหรับเด็ก) 

 
อตัรานี�รวม  

 ตั�วเครื�องบิน ภูเก็ต - กวัลาลมัเปอร์- ปีนงั – กวัลาลมัเปอร์ - ภูเก็ต โดยสายการบินแอร์เอเชีย 

 ค่าโรงแรมจาํนวน 3 คืน 

 นํ�าหนกักระเป๋า ท่านละ 20 กก. 

 ค่ารถบสัปรับอากาศนาํเที�ยวตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารที�รวมในรายการทวัร์ 

 ไกดท์อ้งถิ�นคอยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

 ประกนัอุบติัการณ์เดินทางวงเงินคุม้ครอง กรณีรักษาพยาบาล ท่านละ 500,000 บาท และ เสียชีวติท่าน

ละ 1,000,000 บาท  

อตัรานี�ไม่รวม 

 ค่าบตัรชมสถานที�ต่างๆ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีท่องเที�ยว ( ถา้มี ) 

 ภาษีมูลค่าเพิ�ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3 % 

 ค่าทิปไกดแ์ละคนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท 

 
หมายเหตุ บริษทัฯ เป็นตวัแทน โรงแรม ภตัตาคาร ฯลฯ ซึ� งไม่อาจรับผดิชอบต่อปัญหาต่าง ๆ อาทิเช่น ภยัธรรมชาติ ปัญหา

การเมืองการจราจล และ การตอบปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศไทยและต่างประเทศขอสงวนสิทธิใน

การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวและราคาไดต้ามความเหมาะสม  

 

โปรมแกรมท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบริษทัเหน็ลูกค้าเป็นสําคญั 
 

 



 

สิ�งที�นกัท่องเที�ยวหา้มนาํเขา้เด็ดขาด 

† สารเสพติด และ อุปกรณ์ในการเสพ 

† สัตวเ์ลี�ยง 

† สิ�งมีชีวติที�ใกลสู้ญพนัธ์ุ 

† ปืนและอาวธุ 

สินคา้ทางการเกษตร 

สินคา้ดงัรายการต่อไปนี� ที�ตอ้งแสดง 

† อาหารต่างๆ 

† พืช หรือส่วนต่างๆของพืช (มีชีวติหรือไม่มี) 

† สัตว ์(มีชีวติหรือไม่มี) หรือผลิตภณัฑที์�ทาํดว้ยเนื�อสัตว ์

† สิ�งของที�ทาํจากสัตว ์

† อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตั�งแคมป์ กอลฟ์ จกัรยานมือสอง 

† ตวัอยา่งทางชีวภาพ 

ยา 

ถา้ท่านนาํยาที�มีใบสั�งจากแพทย ์หรือ ยาที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุม ควรจะ: 

† มีใบสั�งยาวา่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของแพทยแ์ละจาํเป็นสําหรับสุขภาพของนกัเรียน 

† ยาบรรจุอยูใ่นภาชนะเดิม 

† มีปริมาณยาที�ใชเ้พียงพอไม่มากเกิน 3 เดือนสาํหรับยาที�มีใบสั�งยา หรือ สาํหรับ 1 เดือนสาํหรับยาที�อยูภ่ายใตก้ารควบคุม 

**หา้มนาํสิ�งของหรือเครื�องประดบัทุกชนิดที�ทาํจากชิ�นส่วนของสัตวส์งวน และสัตวที์�ไดรั้บการคุม้ครองจากทั�วโลก อาทิ งาชา้ง 

หนงัเสือ หรือกลัปังหา ฯลฯ 

***หา้มนาํสินคา้ที�เป็นการละเมิดลิขสิทธิ� ทุกชนิด อาทิ  กระเป๋าเลียนแบบจากแบรนดด์งั 

***หา้มวตัถุลามก ทุกชนิด 

***หา้มนาํธนบตัร หรือเหรียญกษาปณ์ ปลอม 

 

นกัท่องเที�ยวที�กรอกขอ้มูลที�ไม่เป็นจริง และเสี�ยงต่ออนัตรายจะถูกปรับได ้$200 หรือในกรณีที�ผดิต่อกฎหมายอยา่งรุนแรงก็

อาจจะถูกปรับไดถึ้ง $100,000 หรือจาํคุกไดม้ากถึง 5 ปี 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



 


