
 
 
 

 

 

 
 
 

           

ทองเทีย่วเพิม่ประสบการณ และสรรคสรางกาํไรชวีติ 

เพชรนํา้หนึ่งแห่งมาเลเซีย พ.ีพ.ีเซ้าท์ แทรเวลิ ขอนําท่านสู่โลกที่เตม็ไปด้วยความพร่ังพร้อมของ

ส่ิงอาํนวยความสะดวกครบวงจร สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธ์ิ  ช่ืนชมหมู่เมฆหมอกที่ซ่อนตัวตามหุบเขา 
ให้ท่านได้เลอืกค้นตามความต้องการของใจคุณ พร้อมกบัการดูแลเอาใจใส่จากเรา สู่วันพกัผ่อนอนัลํา้ค่าของ
คุณและคนทีคุ่ณรัก 

กาํหนดการเดนิทาง 

วนัแรก มหาวิทยาลยัทกัษิณสงขลา – กวัลาลมัเปอร์      25 มกราคม 2555 

06.00 น. พ.ีพ.ี  เซ้าท์ แทรเวิล จดัรถบสัปรับอากาศรอรับท่าน ณ  มหาวิทยาลัยทกัษิณสงขลา  เพื่อนาํท่าน
เดินทาง สู่ ชายแดนไทย - มาเลเซีย    

นาํท่านออกเดินทางต่อสู่  กรุงกวัลาลมัเปอร์  เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย  โดยใชเ้สน้ทาง
ไฮเวย ์ ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผสักบัการเดินทางท่ีแสนจะสบายตา เน่ืองจากสองขา้งทางจะ
เป็นป่าและมีความร่มร่ืนของหมู่แมกไมน้านาพนัธ์ุ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (1) ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นําท่านแวะนมัสการ  เจ้าแม่กวนอิม , พระสังขจาย เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการเดินทาง         

ณ. วดัถํา้เปรัค 
นาํท่านเดินทางต่อ 

คํา่  บริการอาหารคํ่า (2) ณ  ภตัตาคาร 
หลงัอาหารคํ่า  นําท่านช้อปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึก  ณ  เบอร์จาย่า  ไทม์สแควร์  ซ่ึงมี 

รูปแบบตวัอาคารท่ีเป็นตึกสูงขนาด 43 ชั้น และเป็นส่วนของโรงแรมประกบอยูส่องดา้น  โดยมี
ส่วนท่ีเป็นอาคารสูง 10 ชั้น  เป็นซ่ึงเป็นส่วนของหา้งสรรพสินคา้ นอกจากน้ีภายในส่วนของ
หา้งสรรพสินคา้ยงัมีสวนสนุกในร่มช่ือว่า cosmo's World และ โรงภาพยนตร์ IMAX  หา้งเบอร์
จายา่ ไทมส์แควร์  ถือเป็นหา้งท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในหมู่วยัรุ่นมาเลเซีย  

จากน้ัน นาํท่านเขา้ท่ีพกั  ANCASA  HOTEL หรือระดบัเดียวกนั  (พกัทีน่ี่ 2 คนื) 

 



 

วนัทีส่อง กวัลาลมัเปอร์ – เกน็ติง้ไฮแลนด์        26 มกราคม 2555 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (3) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น.  นาํชม  พระราชวงัของกษัตริย์  ของประเทศมาเลเซีย  

นาํชม  จัตุรัสเมอเดก้า  สถานท่ีซ่ึงประเทศองักฤษได้ประกาศคืนอิสรภาพให้กบัประเทศ       
มาเลเซีย โดยไดล้ดธงชาติของประเทศองักฤษลงจากยอดเสา ในปี ค.ศ.1957  

นาํชม  อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมัด  ซ่ึงเคยเป็นท่ีตดัสินคดีของนายอลัวาอิบราฮิม   
ผา่นชมตกึ KL  TOWER  ตึกโทรคมนาคมของประเทศมาเลเซีย  
ผา่นชม  ตึกปิโตรนัส หรือตึกแฝด ตึกคูท่ี่สูงท่ีสุดในโลก พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

นาํท่านชมเมืองใหม่ของกรุงกวัลาลมัเปอร์ “PUTRA JAYA” เป็นเมืองท่ี
ข้ึนช่ือว่า “เป็นเมืองรัฐบาล” ใหท่้านไดถ่้ายรูปกบัสาํนกันายกรัฐมนตรี มสัยิด  
สีชมพู  ซ่ึงเป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่ ดา้นในของมสัยิดตกแต่งอยา่งงดงามตาม
สไตลแ์บบปาเลสไตล ์ 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวนั (4) ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย นาํท่านเดินทางสู่  เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

นาํท่านสนุกสนานกบัการนัง่กระเชา้ (SKYWAY) เทคโนโลยีใหม่สุดท่ี
สะดวกปลอดภยัและเร็ว  ซ่ึงยาวท่ีสุดในเอเชียสู่  เกนติ้งไฮด์แลนด์  ดินแดน
แห่ง  CITY OF  ENTERTAINMENT ท่านจะไดส้มัผสัปุยเมฆหมอกหนา
ทึบและอากาศบริสุทธ์ิอนัหนาวเยน็ อีกทั้งท่านยงัสามารถพบกบัความสนุก
แบบครบวงจร  อิสระท่ี  เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า  ท่านจะไดพ้บกบั ไทมส์สแควร์ และยูนิเวอร์แซล 
วอล์ค  ซ่ึงพร่ังพร้อมไปดว้ยร้านคา้ภตัตาคาร ร้านกาแฟ เคร่ืองเล่น ต่ืนตากบั รูปป้ันขนาดใหญ่ยกัษ์
ของเทพีเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณไดไ้ปเยือน ณ สถานท่ีนั้นจริงๆ เชิญสัมผสักบัทางเลือก
ใหม่ในการท่องเท่ียวท่ีเฟิสทเ์วิลด ์พลาซ่า ณ.  เกน็ต้ิง ซิต้ี นครท่ีไม่เคยหลบัไหล   

ใหท่้านไดล้องเส่ียงโชคในสถานคาสิโน ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากรัฐบาล  อาทิ สลอ๊ตแมชชีน  
คีโน, แบล๊กแจ๊ก, รูเล็ต, บคัคาร่า (สุภาพบุรุษสวมเส้ือคอปกรองเทา้หุม้ส้นส่วนสุภาพสตรีแต่ง
กายตามสบาย) ไม่อนุญาตให้นํากล้องถ่ายรูปเข้าไปในคาสิโน  หรือช้อปป้ิงสินคา้ อาทิ  
GIORDANO ,  G2000  , รองเทา้ราคาถูก  VINCCI  ฯลฯ 

คํา่  บริการอาหารคํ่า (5) ณ  ภตัตาคาร 
จากน้ัน   นาํท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั 

 
 
 
 



 

วนัทีส่าม กวัลาลมัเปอร์ – มหาวทิยาลยัทกัษณิสงขลา        27 มกราคม 2555 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ (6) ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.00 น. นาํท่านเดินทางกลบัสู่  จังหวัดสงขลา 
เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั (7) ณ  ภตัตาคาร 
บ่าย  นาํท่านเดินทางต่อ  

นาํท่านแวะชอ้ปป้ิงซ้ือเลือกสินคา้ปลอดภาษีท่ี  DUTY FREE  ชายแดนไทย - มาเลเซีย 
จากน้ัน เดินทางถึง  มหาวทิยาลัยทกัษณิสงขลา  โดยสวสัดิภาพ  พร้อมประสบการณ์และความประทบัใจ

ท่ีมิรู้ลืม  บริการของ พ.ีพ.ีเซ้าท์แทรเวิล ตอ้งอาํลาทุกท่านท่ีน่ี 
 

 
อบอ ุ่นมัน่ใจกบัการบรกิาร ดว้ยประสบการณน์านกว่า 15 ปี 

 

 
เงือ่นไขการบริการ 

อตัราค่าบริการ                                ท่านละ    4,200     บาท   
 

อตัรานีร้วมถงึ                                 
 1. ค่ารถบสัปรับอากาศทอ้งถ่ินประเทศมาเลเซีย  พร้อมนาํเท่ียวตามรายการนาํเท่ียว 
 2. ค่าท่ีพกัโรงแรม 2 คืน  จดัใหพ้กัหอ้งละ 2 ท่าน 
 3. ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  
 4. ค่าธรรมเนียมเขา้ประเทศต่าง ๆ และ ด่านศุลกากร , ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 
 5. ค่าเปอร์มิท ค่าประกนัภยั  
 6. ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว 
 7. ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท 
อตัราไม่รวมถงึ 

1. ค่าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ่้ายท่ีผูเ้ดินทางสัง่มาเอง ค่าโทรศพัทท์างไกล , ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั ฯลฯ 

หมายเหตุ    
-โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
- หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ตํ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัหมดอาย ุ
*** กรุณาส่งพาสปอร์ตให้แก่บริษัทฯ  ภายในวนัที ่10 มกราคม พ.ศ. 2555*** 
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