
                            
 

 

 

 

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

กาํหนดการเดินทาง   วนัที� 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 

 

วนัแรก  ภูเกต็ - กวัลาลมัเปอร์ – ปุตราจาย่า - จัตุรัสเมอร์เดกา – อาคารสุลต่านอบัดุลซามัด - พระราชวงัอสิตาน่า  

  ไนการ่า -   ตึกเปโตรนาส                           

05.00 น. บริการรถรับท่านที�บา้น (เฉพาะพื�นที�ภูเก็ต) 

06.00 น. พร้อมกนัที�สนามบินภูเก็ต อาคารต่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์ เอเซีย  

08.10 น. ออกเดินทางสู่กวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที�ยวบิน AK829  

  (บริการอาหารเชา้ บนเครื�องบิน) 

10.45 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.  

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

จากนั�นนาํท่านชม กรุงกวัลาลมัเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย จตุัรัสเมอร์เดกา (Merdeka Square หรือ 

Dataran Merdeka) ตั�งอยู ่ณ จุดบรรจบแม่นํ�าคลางกบัแม่นํ�ากอมบกั เป็นสถานที�แห่งประวติัศาสตร์ที�ซึ� งธงชาติ

องักฤษถูกปลดลงแลว้แทนที�ดว้ยธงชาติมาเลเซีย คาํวา่ “เมอร์เดกา” หมายถึงเอกราช จุดเด่นอยูที่�เสาธงขนาด

ใหญ่สูงถึง 100 เมตร และเต็มไปดว้ย อาคารในยคุอาณานิคมและกลิ�นอายของสถาปัตยกรรมองักฤษ จตุัรัสเมอร์

เดกา เป็นสถานที�อีกแห่งหนึ�ง ที�ใครมาเที�ยวกรุงกวัลาลมัเปอร์ ก็ตอ้งมาเดินที�จตุัรัสกลางเมืองหลวงมาเลเซีย อนั

เป็นสถานที�มีความหมายทางประวติัศาสตร์ของชาติ และของประชาชนชาวมาเลเซีย เพราะเป็นสถานที�จดัพิธี

คืนความเป็นเอกราชใหก้บัเจา้ของประเทศหลงัจากตกเป็นเมืองขึ�นของชาติตะวนัตกนานถึง 446 ปี (พ.ศ.2054-

2500) เรื�องจากประเทศโปรตุเกส ที�บุกมาทางเรือและเขา้ยึด เมืองมะละกา อนัเป็นเมืองท่า จากนั�นก็อยูภ่ายใต้

การปกครองของชาวดทัซ์ และองักฤษ ในเวลาต่อมา จนมาถึงวนัที� 31 สิงหาคม 2500 มาเลเซียก็ไดอ้ธิปไตย

กลบัคืนจากประเทศองักฤษ พร้อมกบัมีการชกัธงชาติของมาเลเซียขึ�นสู่ยอดเสาเป็นครั� งแรก ณ บริเวณจตุัรัส

แห่งนี�  ละ ในวนัที� 31 สิงหาคมของทุกปี จะมีพิธีสวนสนามและเฉลิมฉลองอนัยิ�งใหญ่ มีประชาชนชาวมาเลเซีย

ร่วมในพิธีหลายหมื�นคน อาคารสุลต่านอบัดุลซามดั (Sultan Abdul Samad Building) สร้างขึ�นในปีพ.ศ.2440 ตั�ง



ชื�อตามพระนามของสุลต่านแห่งสลงังอร์ โดยใชเ้ป็นที�ทาํการของหน่วยงานราชการในยคุที�องักฤษเขา้มา

ปกครอง ปัจจุบนัเป็นอาคารสาํนกังานของศาลฎีกา อาคารสุลต่านอบัดุลซามดั และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็น

ตวัอาคารเก่าแบบ Merdeka Square ซึ� งเป็นสถาปัตยกรรม แบบ มวัร์ ส่วนที�เป็นหอนาฬิกาสูง 40 เมตรที�นั�น

มกัจะเรียกวา่เป็น บิ�กเบนของมาเลเซีย ส่วนดา้นบนจะเป็นโดมขนาดใหญ่สีทอง อาคารนี�สร้างเมื�อเป็นเมืองขึ�ง

ขององักฤษ เพื�อใชเ้ป็นศูนยบ์ริหาร อาณานิคมขององักฤษ ปัจจุบนัใชอ้าคารที�ทาํการของรัฐบาล พระราชวงัอิส

ตาน่า ไนการ่า (Istana Negara Palace) พระราชวงัแห่งชาติ สถานที�ประทบัของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยงัดี

เปอร์ตวนอากง พระราชวงัแห่งนี�จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื�อมกบัทางหลวงไปยงัตวัเมือง และมีถนน

ทางเขา้พิเศษหลายเส้นทางพระราชวงัแห่งนี�ตั�งอยูบ่นพื�นที�กวา่ 100,000 ตารางเมตร ซึ� งมีการครอบครองมา

ตั�งแต่ทศวรรษที� 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐานนบัตั�งแต่นั�น 

 

  
 ชมและเก็บภาพไวเ้ป็นที�ระลึกกบั ตึกเปโตรนาส หรือ ตึกแฝด หนึ�งในสถาปัตยกรรมสวยงาม โดดเด่นของเมือง

กวัลาลมัเปอร์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ของมาเลเซียยคุใหม่ ตั�งอยูบ่ริเวณ 

 ใจกลางยา่นธุรกิจของเมือง มีสวน สาธารณะ และส่วนอาคารคอน  

 เวนชั�นเซ็นเตอร์ ภายในประกอบดว้ยสาํนกังาน ห้องประชุม ศูนย ์

 การคา้ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ�า ศูนยว์ทิยาศาสตร์ ศูนยศิ์ลปะ สาํหรับจุด 

 ชมววินั�น อยูบ่นชั�น 42 ตอ้งรับบตัรคิวในการเขา้ชมที�มีจาํนวน 

 จาํกดัเพียงวนัละ 1,000 รายเท่านั�น เชิญถ่ายรูปกบัสัญลกัษณ์ของตึก

ระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ อาคารแฝดที�สูงที�สุดในโลกถึง 452 เมตร หลงัจากนั�นเดินทางสู่ 

  คาเมอรอนไฮแลนด ์เช็คอินทเ์ขา้ที�พกั โรงแรม Avillion Cameron หรือระดบัเดียวกนั 

คํ�า  รับประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

 

วนัที�สอง คาเมอรอน ไฮแลนด์ – อโิปห์                                                                        

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนั�นนาํท่านสู่คาเมรอน ไฮแลนด ์ซึ� งเป็นที�ราบสูงที�ถูกโอบลอ้มไปดว้ยหุบเขาสูง มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี 

ระหวา่งทางขึ�นเขาคาเมรอนไฮแลนด ์ และเลือกซื�อของฝากของที�

ระลึกที�เป็นผลิตภณัฑข์องชนพื�นเมืองและผา่นชมทะเลสาบสีแดง 

จากนั�นชมไร่ใบชาสุดสายตากบัววิธรรมชาติที�สวยงามยิ�ง พร้อมชิม

ชาอนัลือชื�อของมาเลเซียที�เป็นสินคา้ส่งออกไปขายยงัทั�วโลกและซื�อ

เป็นของฝากกลบับา้น แลว้นาํท่านสู่ฟาร์มสตรอเบอร์รี�ให้ท่านไดชิ้ม



สตรอเบอร์รี�สดๆ จะเลือกซื�อผลิตภณัฑที์�ทาํมาจากสตรอเบอร์รี�  (ค่าเขา้ชมสถานที�ต่าง ๆไม่รวมในรายการทวัร์) 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร  หลงัอาหารออกเดินทางสู่อีโปร์ 

บ่าย  นาํท่าน ซิตี�ทวัร์เมืองอิโปห์  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 หอนาฬิกาประจาํเมืองอิโปห์ 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 ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม Mu Ipoh Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

 

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

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

ทางเขา้สู่เกาะปีนงัโดยผา่นสะพานปีนงัที�มีความยาวเป็นอนัดบั 3 ของ

เอเชีย ซึ� งท่านจะไดช้มความสวยงามของเกาะปีนงั    

นาํท่านสักการะ วดัเจา้แม่กวนอิม 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 บทบาทในฐานะสถานที�ชุมนุมของวดัแห่งนี� จึง

ลดความสาํคญัลง วดัเจา้แม่กวนอิมคือวดัแห่งแรกที�ชาวจีนอพยพสร้างขึ�นในยา่นจอร์จทาวน์ โดยสร้างขึ�นเพื�อ

บูชาพระโพธิสัตวก์วนอิม ตาํนานกล่าววา่พระโพธิสัตวก์วนอิมทรง

บรรลุพระนิพพาน แต่เลือกที�จะอยูบ่นโลกมนุษยเ์พื�อช่วยเหลือและ

คอยชี�นาํผูที้�ตอ้งการบรรลุพระนิพพานต่อไป ในวดัแห่งนี�อบอวลดว้ย

กลิ�นไมห้อม ซึ� งเผาบูชาโดยผูที้�เขา้มาสวดมนตแ์ละขอคาํแนะนาํจาก

เจา้แม่กวนอิมวดันี�แห่งนี�ยงัสร้างขึ�นเพื�อบูชาเจา้แม่ทบัทิมซึ�งคอยปกปัก

รักษาผูที้�เดินเรือออกทะเลชาวจีนที�ตอ้งเดินทางไกลขา้มนํ� าขา้มทะเล

มายงัปีนงันบัถือเจา้แม่ทบัทิมอยา่งมาก ในวดั คุณจะไดพ้บกบัสถาปัตยกรรมที�สวยงาม เช่น เสามงักรสลกัจาก 



 
หินสีเขียวที�ใชรั้บนํ�าหนกัหลงัคาสูง รูปปั� นของเจา้แม่กวนอิมเป็นรูปเจา้แม่กวนอิม 18 มือ มีสีหนา้ที�ทาํใหผู้เ้ขา้

ไปกราบไหวมี้จิตใจสงบลงและรู้สึกสันโดษ 

12.00 น. รับประทานอาหารเที�ยง ณ ภตัตาคาร 

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

รายการทวัร์ ราคา 23 RM ) คือ กลุ่มชาติพนัธ์ุที�เป็นลูกผสมระหวา่ง

ชายชาวจีนที�อพยพมาตั�งถิ�นฐาน ณ คาบสมุทรมลาย ูกบัหญิงชาว

มลาย ูถา้เป็นชาย จะเรียกวา่ "บาบ๋า" (Baba)ถา้เป็นหญิงจะเรียกวา่ 

"ยอนหยา" (Nyonya) ดว้ยความที�ชาวเปอรานากนั ไดรั้บอิทธิพล

ทางวฒันธรรม ทั�งจากบิดามารดาที�เป็นคนต่างเชื�อชาติ ดงันั�นจึงได้

ผสมผสานวฒันธรรมระหวา่งจีนและมลายเูขา้ดว้ยกนั จนเกิด

วฒันธรรมที�มีอตัลกัษณ์เป็นของตนเอง 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 

 

  

 

 

 จากนั�นนาํท่านนมสัการพระพุทธชยัมงคล ณ วดัไชยมงัคลาราม เป็นวดัเก่าแก่ 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 หรือวดัพม่า

ที�โดดเด่นดว้ยการใชสี้แดงสลบัทองดึงดูดสายตา มีรูปปั� นชา้งหินขาวสองเชือกยนืพิทกัษอ์ยูห่นา้ทางเขา้ที�

ประดบัประดาอยา่งสวยงาม เมื�อมองเขา้มา สายตาคุณจะสะดุดกบัเสาหลกัสีทอง หลงัคาโคง้สีทองที�เรียงกนั

เป็นแถว อยา่งยิ�งใหญ่ และยอดเจดียสี์ทอง วดัพุทธที�เก่าแก่ที�สุดในปีนงัแห่งนี�สร้างขึ�นในปี 1803 เมื�อเดินเขา้มา

ดา้นในท่านจะพบกบัภาพวาดมากมาย จิตรกรรมฝาผนงั และรูปปั� นต่างๆ   

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

  หลงัอาหารนาํท่านเขา้สู่ที�พกั โรงแรม Travel Lodge Penang หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที�สี�    ปีนัง – วดั เค๊ก ล๊อก ซี - ภูเกต็           

 

06.30 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ ที�พกั หลงัอาหารนาํท่านชมบรรยากาศตลาดเชา้ปีนงั เลือกซื�ออาหารและ ชอ้ปปิ� ง

สินคา้พื�นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี� ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , นํ�ามนันวดแกป้วด

เมื�อย จากนั�นนาํท่านสู่ ชม วดั เคก๊ ล๊อก ซี (Khek Lok Sri) เป็นวดั

พุทธศาสนาของจีนที�ใชเ้วลาสร้างนานถึง 20 ปี ไดรั้บการยกยอ่งวา่

เป็นวดัจีนที�สวยที�สุดดว้ยองคเ์จดียท์องที�ประดบัดว้ยพระพุทธรูป

แกะสลกัหมื�นองค ์จากนั�นนาํท่านเดินทางสู่สนามบินปีนงั 

11.00 น. ถึงสนามบินปีนงั  รับประทานอาหารเที�ยงอิสระ   

14.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินภูเก็ต โดยสายการบิน Firefly เที�ยวบิน FY3326 

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

 



 
อตัราค่าบริการ  สําหรับคณะอย่างตํ�า 15 ท่าน 
ท่านละ   14,900 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 –  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 70 RM ตลอดทั�งทริป (ประมาณท่านละ 500 บาท) 

 ค่าทริปหวัหนา้ทวัร์ที�ดูแลและคณะจากเมืองไทย 

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

การเมืองการจราจล และ การตอบปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศไทยและต่างประเทศขอสงวนสิทธิใน

การเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยวและราคาไดต้ามความเหมาะสม  

 

โปรมแกรมท่องเที�ยวอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั�งนี�ทางบริษทัเห็นลูกคา้เป็นสาํคญั 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

การเตรียมตัวในการเดินทาง 

 

- อุณหภูมิ ช่วงที�เดินทาง 5-8 ธนัวาคม 2562 อุณหภูมิ โดนเฉลี�ยประมาณ 24-31 องศาเซลเซียส อาจจะมีฝนคะนองเล็กนอ้ย คลา้ย

ประเทศไทยควรเตรียมหมวกหรือร่ม เสื�อฝน ติดตวัไปดว้ย 

- ยาประจําตัว ควรเตรียมยาแกภู้มิ หรือ แพอ้ากาศ หรือยาแกป้วดหวั ลดไข ้เนื�องจากอากาศค่อนขา้งจะเปลี�ยนแปลง 

- รองเท้า ควรสวมรองเทา้ผา้ใบ หรือรองเทา้ที�สวมสะดวกสบายที�สุด ไม่ควรสวมรองเทา้ใหม่ที�ไม่เคยใช ้เพื�อ  

  ท่านจะไดเ้ดินเที�ยวไดอ้ยา่งสบายที�สุด 



- ยาประจําตัว ท่านที�มีโรคประจาํตวัควรนาํยาติดตวัไปดว้ย 

- เครดิตการ์ด สามารถใชไ้ดใ้นร้านคา้และหา้งสรรพสินคา้ทั�วไป 

- ภาษา ใชภ้าษามลาย ู, องักฤษ 

- เวลา ในประเทศมาเลเซีย จะเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชั�วโมง อตัราการแลกเปลี�ยนเฉลี�ย 1 ริงกิต ประมาณ 7.40 บาท  

   (เช็ค ณ วนัที� 14 พฤศจิกายน 2562) 

-กระแสไฟฟ้า 220-240 V.แต่จะใชป้ลั�กลกัษณะสามขา แบบแบน (ไม่เหมือนที�ใชใ้นไทย) 

 

 

 

 

 

( ปลั�กไฟในมาเลเซีย ) 

- รสชาติอาหาร อาหารที�ประเทศมาเลเซีย โดนส่วนใหญ่คนไทยจะรับประทานได ้ หากท่านที�ชอบรสจดั ควรเตรียมเครื�องปรุง

ติดตวัไปดว้ย อาทิ นํ�าปลา นํ� าพริก 

- การใช้โทรศัพท์ ในประเทศมาเลเซีย ท่านสามารถซื�อซิมการ์ด SIM 2 FLY ของ AIS จากประเทศไทย สําหรับไป ใช้

อนิเทอร์เน็ตติดต่อไลน์หรือเฟสบุ๊คได้  

- ควรเตรียม Memory Stick, กลอ้งถ่ายรูปและกลอ้งถ่าย VDO จากเมืองไทยเผื�อไวเ้พราะที�ต่างประเทศตามสถานที�ท่องเที�ยว

ราคาจะแพงกวา่ที�ไทย และเตรียมเครื�องชาร์จแบตเตอร์รี�พร้อมพร้อมดว้ยปลั�กสามขา 

- ของมีค่า เพื�อเที�ยวใหอ้ยา่งสบายใจ ไม่ควรนาํของมีค่าติดตวัมากเกินไป 

 

 

 


