
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  ม.ิย. – ต.ค. 60                                     ไลออนแอร/์แอรเ์อเชยี 
 วนัแรก กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่– ปีนงั – เรอื STAR CRUISE                                     ( B-L-D ) 

05.30 น.  คณะพรอ้มกันที ่สนำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูโ้ดยสำรภำยในประเทศ ช ัน้ 2  เคำนเ์ตอร ์11 
สำยกำรบนิไลออ้นแอร ์เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง  

07.45 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนิไลออ้นแอรเ์ทีย่วบนิที ่SL 702   
08.30 น. ถงึหาดใหญข่ึน้รถปรับอากาศน าทา่นเดนิทางสู ่อ.สะเดา บรกิำรอำหำรเชำ้(แบบกลอ่ง)(1) 
10.00 น. น าคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนัน้เดนิทางสูเ่กาะปีนัง 
12.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(2) ณ รำ้นอำหำร 
14.00 น.   เดนิทางสู ่รัฐปีนัง เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ทีย่าวกวา่ 13 กโิลเมตร น าทา่นชมเมอืง 

จอรจ์ทาวน ์ถา่ยรปูคูก่ับป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ 
Court Building/ St. Geores Church , น าทา่นชมวดัเขาเตา่ เป็นวดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะ 
วนัออกเฉียงใตแ้ละรูจั้กกนัอยา่งแพร่ หลายในดา้นการผสมผสานงานสถา ปัตยกรรมในรปูแบบของ
พมา่ จนี และไทยเขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว  

17.00 น.  น าทา่นเช็คอนิเขา้สู ่เรอื STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรอื Star Cruise ( หอ้งพักเป็น
หอ้งแบบไมม่หีนา้ตา่ง ) ควรเตรยีม กระเป๋าใสเ่สือ้ผา้ใบเล็กเพือ่พักคา้งคนื 1 คนื)  หลังจากนัน้ให ้
ทา่น อสิระเตรยีมพรอ้มสูค่วามบันเทงิตา่งๆ ของเรอืส าราญระดับโลกม ี10 ชัน้ กับกจิกรรมบนเรอื
มากมายมายทีร่อใหท้า่นไดส้มัผัส  

19.00 น.    ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ต(์3) ณ หอ้งอำหำรชัน้ 9 ของเรอื พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ***หมำยเหตุ สภุำพสตรทีีต่ ัง้ครรภเ์กนิ 24 สปัดำห ์ไมส่ำมำรถขึน้เรอืได ้*** เงือ่นไขเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของเรอื** 
 

 
   
 
   
   
 
  
 
 



วนัทีส่อง    ปีนงั – อโิปร ์– เก็นต ิง้                      ( B-L-D ) 

เชา้           บรกิำรอำหำรเชำ้(4)  ณ หอ้งอำหำรบนเรอื  
10.00น. เรอืเขา้เทยีบทา่เมอืงปีนัง เก็บสมัภาระขึน้รถคันเดมิพรอ้มออกเดนิทาง   
12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(5) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารเดนิทางตอ่ 
17.30 น. บรกิำรอำหำรเย็น(6) ณ ภตัตำคำร หลังจากนัน้ น าท่านสูส่ถานี เก็นต ิง้ สกำยเวย ์GENTING 

SKY WAY ท่านจะไดส้นุกสนานกับการน่ังกระเชา้ลอยฟ้า ที่ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นระบบโมโน
เคเบลิคารท์ีเ่ร็วทีส่ดุของเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้เทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึง่สามารถวิง่ได ้6 เมตรตอ่
วนิาที จากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่เขยีวชอุ่มไปตลอดทาง 
พรอ้มทัง้สัมผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิ ์น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม เฟิรท์เวลิด ์
FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสมัภาระเรยีบรอ้ย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่งๆ 
อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลูกเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมดัง
จากท่ัวโลก ทีม่มีากมายเกอืบทกุแบรนด ์

วนัทีส่ำม   เก็นต ิง้ – กวัลำลมัเปอร ์– ยะโฮรบ์ำร ู                           ( B-L-D ) 

06.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้(7) ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระลงจากเก็นติง้ 
10.00 น. เดนิทางถงึ กรงุกวัลำลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี KUALA LUMPUR GARDEN CITY 

OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย 
 ”น าคณะชม จตัรุสัเมอรเ์ดกำ้ DATARAN  
MERDEKA สถานทปีระกาศอสิรภาพจากการ 
เป็นเมอืงขึน้ของอังกฤษ ชมความงดงามของ 
สถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอับดลุซาหมัด  
Sultan Abul Samad Building ชมพระราช 
วงัแหง่ชาต ิIstana Negara พรอ้มทหารมา้ 
และทหารราบประจ าพระองค ์ถา่ยภาพไวเ้ป็น 
ทีร่ะลกึ ผา่นชมทัศนยีภาพของเมอืงหลวง  
ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิออ่น สถานรีถไฟเกา่แก ่ 
KL TOWER ทีม่ ีความสงู 421 เมตรถา่ยรปูคูเ่ป็นทีร่ะลกึกับตกึแฝดPITRONAS TWINTOWER  
ทีม่คีวามสงู 542 เมตรหรอื 88 ชัน้ หลังจากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงของมาเลเซยี 

12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(8) ณ ภตัตำคำร  
14.00 น. ชมเมอืงใหม ่ปตุรำจำยำPutra Jaya เมอืงศนูยก์ลางของ 

หน่วยงานราชการและโครงการน ารอ่งทางดา้นไอท ีซึง่ได ้
แนวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื E-Government  
นครทีม่คีวามทันสมัยและกา้วหนา้อยา่งสมบรูณ์ทีส่ดุภายใน 
ศตวรรษที ่21 

18.00 น.  บรกิำรอำหำรค ำ่(9) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารน าทา่น 
เขา้ทีพั่ก โรงแรม แกรนด ์เซนโตซำ่ หรอื เทยีบเทำ่  

วนัทีส่ ี ่   ยะโฮบำร ู– ซติ ีท้วัร ์– RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO  ( B -  -  ) 

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้(10) ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนัง 
สอืเดนิทาง และผำ่นพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงพธิ ี
กำรทำงศลุกำกรของท ัง้สองประเทศ น าทา่นเดนิ 
ทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงผา่นชมความสวยงาม ความเป็น 
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสะอาดของเมอืงสงิคโปร ์ 
พาทา่นมายัง ถนนลซิาเบธวอลค์ ซึง่เป็นจดุชมววิรมิ 
แมน่ ้าสงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น  
สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์มอีายกุวา่ 30 ปี มหีัว 
เป็นสงิโตและล าตัวเป็นปลาก าลังโตค้ลืน่หันหนา้ 
ออกทางอา่วมารน่ิา ซึง่มทัีศนยีภาพทีส่วยงาม ใกล ้ๆ  
กันท่านจะเห็นโรงละครเอสเพลนเนต ทีโ่ดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งทีเ่ป็นเอกลักษณ์ไม่
เหมอืนใคร รูปร่างคลา้ยเปลอืกทุเรยีน เชญิถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลกึ จากนั้นพาทุกท่านกราบสักการะ
พระบรมสารรีกิธาต ุณ วดัพระเขีย้วแกว้ 

12.00 น.  อสิระอำหำรกลำงวนั  หลังจากนั้นน าคณะสู่ รสีอรท์ เวลิด ์เซนโตซ่ำ RESORT WORLD 
SENTOSA เมอืงสวนสนุกทีจ่ าลองเครือ่งเลน่มาจากภาพยนตรช์ือ่ดังของฮอลล์วิูด้ HOLLYWOOD 
สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความประทับใจกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตูดโิอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่



รวม คำ่บตัรประมำณ 1,750 บำท ) เพลดิเพลนิกับการเยีย่มชมโรงถ่ายภาพยนตรท์ี่จ าลอง มา
จากอเมรกิา และสนุกสนานกับเครือ่งเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ ตืน่เตน้เรา้ใจกับการน่ัง รถไฟเหาะตี
ลังการางคู่ที่สูงที่สุดในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชญิถ่ายรูปคู่กับปราสาท เชร็ค 
แหง่แรกของโลก ตืน่เตน้กับการชมภาพยนตรส์ีม่ติจิ าลองตอนหนึง่ของภาพยนตร ์ SHREK ทีจ่ะสรา้ง
ความประทับใจดว้ยการสรา้งบรรยากาศใชภ้าพและเสยีงประกอบทสีมจรงิ จากนัน้ตืน่เตน้กับการเขา้
รว่มสถานการณ์จ าลองในภาพยนตรเ์รือ่ง จูรำสคิ พำรค์ ล่องเรอืพรอ้มเผชญิหนา้กับไดโนเสาร ์ลุน้
ระทกึกับการลัดสูส่ายน ้าอันเย็นฉ ่า พรอ้มชมการแสดงโชวท์ีเ่หมอืนจรงิทีจ่ าลองมาจากสว่นหนึง่ของ
ภาพยนตรเ์รือ่งดัง วอเตอรเ์วลิด์ พเิศษสดุกับการผจญภัยเรอืมหาสนุกเครือ่งแรกของโลกกับการ
จ าลองภาพยนตร ์“มำดำกสักำร”์ ทีไ่ดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งมาก กอ่นเดนิทางกลับเลอืกซือ้ของ 

  ทีร่ะลกึมากมายภายใตส้ญัลักษณ์ ยนูเิวอรแ์ซล เวลิดเ์ซ็นโตซา่ เชญิเยีย่มชมโรงแรมหรรูะดับ 6 ดาว 
เพลดิเพลนิการเยีย่มชมคาสโิน 

 19.00 น.  อสิระอำหำรค ่ำ จากนัน้น าท่านกลับเมอืงยะโฮบารูโรงแรม แกรนด ์เซนโตซ่ำ หรอื เทยีบเท่ำ 
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีห่ำ้   ยะโฮบำร ู– มะละกำ – สนำมบนิกวัลำลมัเปอร ์– กรงุเทพฯ                               ( B-L-D ) 

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้(11) ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. ถงึเมอืงมะละกำ “ นครแหง่ประวตัศิำสตรข์องมำเลเชยี ” ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงและเมอืงท่าอัน

เก่าแก่ นครที่ผสมผสาน ระวา่งชาวดัส โปรตุเกส อังกฤษ จีน ท าใหม้คีวามหลากหลายทางดา้น
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม น าท่านเดนิ ชมเขำ St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไป
สักการะ รูปปั้นนกับุญ St. Fracis ทีศ่กัด ิส์ทิธ ิ ์และดูจุดยุทธศาสตร์จากยอดเขา ถึงเวลาอัน
สมควรเดนิลงจากเขา ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึง่ถูกท าลายโดย
อังกฤษจนเกอืบหมดเหลอืไวแ้คป่ระต ูPorta De Santiago 

12.00 น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(12) ณ ภตัตำคำร หลงัอำหำรออกเดนิทำงสูส่นำมบนิ กวัลำลมัเปอร ์
16.00. น. เหนิฟ้าจากกัวลาลัมเปอร ์โดยสำยกำรบนิ ไลออ้นแอร ์เทีย่วบนิ   OD 522 

17.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 

 บนเรือ สตาร์ครูซ และ บนเกน็ติง้ไม่มเีตียงเสริม หากท่านต้องการพกัเดี่ยว เพิม่ท่านละ 6,000 บาท * 

อตัราค่าบริการนีร้วม  - ค่าตัว๋เคร่ืองบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ช้ันนักท่องเที่ยว) 
- ค่าท่ีพกัโรงแรม 3 คืน (หอ้งละ 2 ท่าน)   - ค่าหอ้งพกัเรือ Star Cruise 1 คืน             
- ค่าอาหาร 12 ม้ือ     - ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียว   
- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างตามรายการ        - ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมมินิบาร์ / ค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการ / ค่าเข้าชม 
UNIVERSAL STUDIO / ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง    
หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลอืไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี่ยว 

วนัที่ 23 – 27 ม.ิย. 60  
     16,900 

 
15,900 

     
 
   5,500 

วนัที่ 14-18 ก.ค. 60 
วนัที่ 28 ก.ค.-1 ส.ค./25-29 ส.ค  60 
วนัที่ 15-19 ก.ย. 60  
วนัที่ 20-24 ต.ค. 60 17,900 16,900 



 ส่ิงที่ควรน าไปด้วย      รองเทา้สวมสบาย, ครีมและแวน่กนัแดด, กลอ้งถ่ายรูป, ยาประจ าตวั 
เงือ่นไขการจอง 

มัดจ าท่านละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วนั หลงัจากการจอง           ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนวนัเดินทาง 15 วนั 
การยกเลกิ 
- หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้   ขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าธรรมเนียมท่านละ 5,000 บาท  
- หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วนั ก่อนวนัเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินใหก้บัลกูคา้จ านวน 50%  
- หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั ก่อนวนัเดินทาง  ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลกูคา้ 
หมายเหตุ   
-โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีโดยค านึงถึงประโยชนแ์ละความปลอดภยัของลกูคา้เป็น 
  ส าคญั 
- คณะเดนิทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดนิทางโดยรถตู้ปรับอากาศ  VIP   

*** ค่าทปิไกด์คนขบัและหัวหน้าทวัร์ท่านละ 500 บาท ตลอด 5 วนั   *** 


