
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
กําหนดการเดนิทาง  ม.ิย. – ต.ค. 60                                     ไลออนแอร/์แอรเ์อเชยี 
 วนัแรก กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– ปีนงั – เรอื STAR CRUISE                                     ( B-L-D ) 
05.30 น.  คณะพรอ้มกันที� สนามบนิดอนเมอืง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ ช ั>น 2  เคานเ์ตอร ์11 

สายการบนิไลออ้นแอร ์เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง  
07.45 น.  เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนิไลออ้นแอรเ์ที�ยวบนิที� SL 702  (FD3102   06.45-08.00)  
08.30 น. ถงึหาดใหญข่ึ<นรถปรับอากาศนําทา่นเดนิทางสู ่อ.สะเดา บรกิารอาหารเชา้(แบบกลอ่ง)(1) 
10.00 น. นําคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนั<นเดนิทางสูเ่กาะปีนัง 
12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั(2) ณ รา้นอาหาร 
14.00 น.   เดนิทางสู ่รัฐปีนัง เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ที�ยาวกวา่ 13 กโิลเมตร นําทา่นชมเมอืง 

จอรจ์ทาวน ์ถา่ยรปูคูก่ับป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ 
Court Building/ St. Geores Church , นําทา่นชมวดัเขาเตา่ เป็นวดัพทุธที�ใหญท่ี�สดุในเอเชยีตะ 
วนัออกเฉียงใตแ้ละรูจั้กกนัอยา่งแพร ่หลายในดา้นการผสมผสานงานสถา ปัตยกรรมในรปูแบบของ
พมา่ จนี และไทยเขา้ไวด้ว้ยกันไดอ้ยา่งลงตัว  

17.00 น.  นําทา่นเช็คอนิเขา้สู ่เรอื STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรอื Star Cruise ( หอ้งพักเป็น
หอ้งแบบไมม่หีนา้ตา่ง ) ควรเตรยีม กระเป๋าใสเ่สื<อผา้ใบเล็กเพื�อพักคา้งคนื 1 คนื)  หลังจากนั<นให ้
ทา่น อสิระเตรยีมพรอ้มสูค่วามบันเทงิตา่งๆ ของเรอืสําราญระดับโลกม ี10 ชั <น กับกจิกรรมบนเรอื
มากมายมายที�รอใหท้า่นไดส้มัผัส  

19.00 น.    ดนิเนอรบ์ฟุเฟ่ต(์3) ณ หอ้งอาหารชั <น 9 ของเรอื พักผอ่นตามอัธยาศัย 
 ***หมายเหตุ สภุาพสตรทีีEต ั>งครรภเ์กนิ 24 สปัดาห ์ไมส่ามารถขึ>นเรอืได ้*** เงืEอนไขเป็นไปตามขอ้กําหนดของเรอื** 
 
 
   
 
   
   



 
  
 
 
วนัทีEสอง    ปีนงั – อโิปร ์– เก็นต ิ>ง                      ( B-L-D ) 
เชา้           บรกิารอาหารเชา้(4)  ณ หอ้งอาหารบนเรอื  
10.00น. เรอืเขา้เทยีบทา่เมอืงปีนัง เก็บสมัภาระขึ<นรถคันเดมิพรอ้มออกเดนิทาง   
12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(5) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารเดนิทางตอ่ 
17.30 น. บรกิารอาหารเย็น(6) ณ ภตัตาคาร หลังจากนั<น นําท่านสูส่ถานี เก็นต ิ>ง สกายเวย ์GENTING 

SKY WAY ท่านจะไดส้นุกสนานกับการนั�งกระเชา้ลอยฟ้า ที�ไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นระบบโมโน
เคเบลิคารท์ี�เร็วที�สดุของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้เทคโนโลยใีหมล่า่สดุซึ�งสามารถวิ�งได ้6 เมตรตอ่
วนิาท ีจากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 2.8 กม. ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที�เขยีวชอุม่ไปตลอดทาง 
พรอ้มทั<งสมัผัสปยุเมฆหมอกอันหนาทบึและอากาศบรสิทุธิR นําคณะเขา้สูท่ี�พัก โรงแรม เฟิรท์เวลิด ์
FIRST WORLD HOTEL หลังจัดเก็บสมัภาระเรยีบรอ้ย เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสี�ยงโชคตา่งๆ 
อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี รูเล็ต ไฮโล บัตคาร่า ลกูเตา๋ ตูม้า้ เป็นตน้ หรอืชอ้ปปิ<งสนิคา้แบรนดเ์นมดัง
จากทั�วโลก ที�มมีากมายเกอืบทกุแบรนด ์

วนัทีEสาม   เก็นต ิ>ง – กวัลาลมัเปอร ์– ยะโฮรบ์าร ู                           ( B-L-D ) 
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(7) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระลงจากเก็นติ<ง 
10.00 น. เดนิทางถงึ กรงุกวัลาลมัเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี KUALA LUMPUR GARDEN CITY 

OF LIGHTS กัวลาลัมเปอร ์เมอืงสกุสวา่งกลางสวนสวย 
 ”นําคณะชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้ DATARAN  
MERDEKA สถานทปีระกาศอสิรภาพจากการ 
เป็นเมอืงขึ<นของอังกฤษ ชมความงดงามของ 
สถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอับดลุซาหมัด  
Sultan Abul Samad Building ชมพระราช 
วงัแหง่ชาต ิIstana Negara พรอ้มทหารมา้ 
และทหารราบประจําพระองค ์ถา่ยภาพไวเ้ป็น 
ที�ระลกึ ผา่นชมทัศนยีภาพของเมอืงหลวง  
ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิออ่น สถานรีถไฟเกา่แก ่ 
KL TOWER ที�ม ีความสงู 421 เมตรถา่ยรปูคูเ่ป็นที�ระลกึกับตกึแฝดPITRONAS TWINTOWER  
ที�มคีวามสงู 542 เมตรหรอื 88 ชั <น หลังจากนั<นนําทา่นชอ้ปปิ<งสนิคา้พื<นเมอืงของมาเลเซยี 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(8) ณ ภตัตาคาร  
14.00 น. ชมเมอืงใหม ่ปตุราจายาPutra Jaya เมอืงศนูยก์ลางของ 

หน่วยงานราชการและโครงการนํารอ่งทางดา้นไอท ีซึ�งได ้
แนวคดิมาจาก ระบบอเิลคทรอนกิส ์หรอื E-Government  
นครที�มคีวามทันสมัยและกา้วหนา้อยา่งสมบรูณ์ที�สดุภายใน 
ศตวรรษที� 21 

18.00 น.  บรกิารอาหารคํEา(9) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่น 
เขา้ที�พัก โรงแรม แกรนด ์เซนโตซา่ หรอื เทยีบเทา่  

วนัทีEส ีE    ยะโฮบาร ู– ซติ ี>ทวัร ์– RESORT WORLD SENTOSA – UNIVERSAL STUDIO  ( B -  -  ) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(10) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

จากนั<นนําทา่นเดนิทางผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนัง 
สอืเดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงพธิ ี
การทางศลุกากรของท ั>งสองประเทศ นําทา่นเดนิ 
ทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงผา่นชมความสวยงาม ความเป็น 
ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสะอาดของเมอืงสงิคโปร ์ 
พาทา่นมายัง ถนนลซิาเบธวอลค์ ซึ�งเป็นจดุชมววิรมิ 
แมนํ่<าสงิคโปร ์ทา่นสามารถถา่ยรปูคูก่ับ เมอรไ์ลออ้น  
สญัลักษณ์ของประเทศสงิคโปร ์มอีายกุวา่ 30 ปี มหัีว 
เป็นสงิโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตค้ลื�นหันหนา้ 
ออกทางอา่วมารน่ิา ซึ�งมทัีศนยีภาพที�สวยงาม ใกล ้ๆ  



กันท่านจะเห็นโรงละครเอสเพลนเนต ที�โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมการสรา้งที�เป็นเอกลักษณ์ไม่
เหมอืนใคร รูปร่างคลา้ยเปลอืกทุเรยีน เชญิถ่ายรูปไวเ้ป็นที�ระลกึ จากนั<นพาทุกท่านกราบสักการะ
พระบรมสารรีกิธาต ุณ วดัพระเขี>ยวแกว้ 

12.00 น.  อสิระอาหารกลางวนั  หลังจากนั<นนําคณะสู่ รสีอรท์ เวลิด ์เซนโตซ่า RESORT WORLD 
SENTOSA เมอืงสวนสนุกที�จําลองเครื�องเลน่มาจากภาพยนตรช์ื�อดังของฮอลล์วิูด้ HOLLYWOOD 
สัมผัสกับชว่งเวลาแหง่ความประทับใจกับ ยูนเิวอรแ์ซล สตดูโิอ UNIVERSAL STUDIO (ไม่
รวม คา่บตัรประมาณ 1,750 บาท ) เพลดิเพลนิกับการเยี�ยมชมโรงถ่ายภาพยนตรท์ี�จําลอง มา
จากอเมรกิา และสนุกสนานกับเครื�องเล่นนานาชนิด อาทเิชน่ ตื�นเตน้เรา้ใจกับการนั�ง รถไฟเหาะตี
ลังการางคูท่ี�สงูที�สดุในโลก “ BDTTLESTAR GALACTICA ” ท่านเชญิถ่ายรูปคูก่ับปราสาท เชร็ค 
แหง่แรกของโลก ตื�นเตน้กับการชมภาพยนตรส์ี�มติจํิาลองตอนหนึ�งของภาพยนตร ์ SHREK ที�จะสรา้ง
ความประทับใจดว้ยการสรา้งบรรยากาศใชภ้าพและเสยีงประกอบทสีมจรงิ จากนั<นตื�นเตน้กับการเขา้
ร่วมสถานการณ์จําลองในภาพยนตรเ์รื�อง จูราสคิ พารค์ ล่องเรอืพรอ้มเผชญิหนา้กับไดโนเสาร ์ลุน้
ระทกึกับการลัดสูส่ายนํ<าอันเย็นฉํ�า พรอ้มชมการแสดงโชวท์ี�เหมอืนจรงิที�จําลองมาจากสว่นหนึ�งของ
ภาพยนตรเ์รื�องดัง วอเตอรเ์วลิด์ พเิศษสดุกับการผจญภัยเรอืมหาสนุกเครื�องแรกของโลกกับการ
จําลองภาพยนตร ์“มาดากสัการ”์ ที�ไดรั้บความสําเร็จเป็นอยา่งมาก กอ่นเดนิทางกลับเลอืกซื<อของ 

  ที�ระลกึมากมายภายใตส้ญัลักษณ์ ยนูเิวอรแ์ซล เวลิดเ์ซ็นโตซา่ เชญิเยี�ยมชมโรงแรมหรูระดับ 6 ดาว 
เพลดิเพลนิการเยี�ยมชมคาสโิน 

 19.00 น.  อสิระอาหารคํEา จากนั<นนําท่านกลับเมอืงยะโฮบารูโรงแรม แกรนด ์เซนโตซ่า หรอื เทยีบเท่า 
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีEหา้   ยะโฮบาร ู– มะละกา – สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์– กรงุเทพฯ                               ( B-L-D ) 
07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้(11) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
10.00น. ถงึเมอืงมะละกา “ นครแหง่ประวตัศิาสตรข์องมาเลเชยี ” ซึ�งเคยเป็นเมอืงหลวงและเมอืงท่าอัน

เก่าแก่ นครที�ผสมผสาน ระวา่งชาวดัส โปรตุเกส อังกฤษ จนี ทําใหม้คีวามหลากหลายทางดา้น
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม นําท่านเดนิ ชมเขา St. Paul Hill ชมทวิทัศน์ของเมอืงและไป
สักการะ รูปปั>นนกับุญ St. Fracis ทีEศกัด ิRสทิธิR และดูจุดยุทธศาสตรจ์ากยอดเขา ถงึเวลาอัน
สมควรเดนิลงจากเขา ชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมอืงของโปรตุเกส ซึ�งถูกทําลายโดย
อังกฤษจนเกอืบหมดเหลอืไวแ้คป่ระต ูPorta De Santiago 

12.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั(12) ณ ภตัตาคาร หลงัอาหารออกเดนิทางสูส่นามบนิ กวัลาลมัเปอร ์
16.00.น. เหนิฟ้าจากกัวลาลัมเปอรโ์ดยสายการบนิไลออ้นแอรเ์ทีEยวบนิ OD 522 (FD320 16.25-17.30) 
17.10 น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� บนเกน็ติ	งไม่มเีตียงเสริม*** 

อตัราคา่บรกิารนี>รวม - คา่ต ัnวเครืEองบนิ กรงุเทพฯ - หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ (ช ั>นนกัทอ่งเทีEยว) 
- คา่ที�พักโรงแรม 3 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)  - คา่หอ้งพักเรอื Star Cruise 1 คนื            
- คา่อาหาร 12 มื<อ     - คา่รถปรับอากาศนําเที�ยว   
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ       - คา่ประกันอบัุตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนี>ไมร่วม  
คา่ใชจ้่ายสว่นตัวต่าง อาทเิชน่ ค่าโทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ / คา่อาหาร เครื�องดื�มนอกเหนือ
รายการ / คา่เขา้ชม UNIVERSAL STUDIO / คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง    
หนงัสอืเดนิทาง PASSPORT อายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ํEากวา่ 6 เดอืน  
 ส ิEงทีEควรนําไปดว้ย      รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจําตัว 
เง ืEอนไขการจอง 
   มดัจําทา่นละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วนั หลงัจากการจองสว่นทีEเหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
 
การยกเลกิ 
- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้   ขอสงวนสทิธิz เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 5,000 บาท  
- หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิzคนืเงนิใหก้ับลกูคา้จํานวน 50%  
- หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิzไมค่นืเงนิใดๆทั<งสิ<นใหก้ับลกูคา้ 
หมายเหต ุ  
-โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั<งนี<โดยคํานึงถงึประโยชน์และความ
ปลอดภัยของลกูคา้เป็น 
  สําคัญ 
- คณะเดนิทาง ไมถ่งึ 20 ทา่น ออกเดนิทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  VIP   

*** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 500 บาท ตลอด 5 วนั   *** 

กาํหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุตํ�ากว่า !" ปี 

พกักบัผู้ใหญ่ & ท่าน ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี�ยว 

วนัที� 23 – &7 ม.ิย. ,"  
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วนัที� !2-!4 ก.ค. ," 

วนัที� &4 ก.ค.-! ส.ค./&1-&0 ส.ค  ," 

วนัที� !1-!0 ก.ย. ,"  

วนัที� &"-&2 ต.ค. ," !7,0"" !,,0"" 


