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วัฒนา คลังจันทร์ ทัวร์ “ เก็นติง้ ไฮแลนด์ สวนสนุกเปิ ดใหม่ บนยอดเขาสู ง”

เก็นติง้ ไฮแลนด์ , ทิวทัศน์ เจดีย์ 9 ชั้น , เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ , ตึกคู่ปิโตรนัส , จัตุรัสเมอร์ เดก้า , พระราชวัง

รอบที่ 1 3 - 5 มิถุนายน 2565 // รอบที่ 2 12 - 14 กรกฎาคม 2565 // รอบที่ 3 28 - 30 กรกฎาคม 2565
วันที่ 3 มิถุนายน / 12 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 5 มิถุนายน / 14 กรกฎาคม / 30 กรกฎาคม 2565

03.30 น. ออกเดินทางจาก หน้ามิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ ประเทศมาเลเซีย

07.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหารเก็นติง้ ................บริ การมื้อที่ 4
05.00 น. เข้าสู่ ด่านสะเดาและจังโหลน สู่ ประเทศมาเลเซีย
08.30 น. ต่อกระเช้าลอยฟ้าลงจากยอดเขา สู่ วัดเจดีย ์ 9 ชั้น ชม
07.00 น. ทานอาหารเช้า แบบปิ๊ กนิ ก..........................บริ การมื้อที่ 1 พระสังกัจจาย , จี้กง , เจ้าแม่กวนอิม, พระพุทธรู ปหน้าผา, และ
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ห้องอาหารรัฐเปรัก...........บริ การมื้อที่ 2 เซียน ต่างๆ, พร้อมพระ 18 อรหันต์ และ ชมเจดีย ์ 9 ชั้นบนยอดเขา
 ชมพระราชวังแห่งใหม่ ที่ยงิ่ ใหญ่ ของประเทศมาเลเซีย
11.30 น. ทานอาหารเที่ยง ศูนย์อาหารพื้นเมือง ตามอัธยาศัย
 ชมจัตุรัสเมอร์ริกา้ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก
 ช้อปปิ้ งสิ นค้า ดิวตี้ฟรี จังโหลน ปลอดภาษี ราคาถูก เช่น เหล้า
 แวะชมโรงงานช็อกโกแลต (ดาร์กช็อกโกแลต) มาเลเซีย
บุหรี่ เครื่ องสาอาง ปลากระป๋ องตราไก่ สบู่น้ านมแพะ ฯลฯ
 ชมตึกปิ โตรนัส ตึกคู่ที่สูงที่สุดในโลก ที่มีความสู ง 88 ชั้น 16.30 น. เข้า สู่ ด่านจังโหลน ประเทศไทย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมถ่ายรู ปและชมห้างใหญ่ในตึกปิ โตรนัส
17.30 น. ทานอาหารเย็น ห้องอาหารไทปัน.................บริ การมื้อที 5
20.00 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวัสดิภาพ ปลอดภัย พร้อมความประทับใจ
18.00 น. พักโรงแรม Ancasa เมืองกัวลาลัมเปอร์ (คืนที่ 1)
 ทานอาหารเย็น ถนนคนเดินไชน่าทาวน์หรื อถนนคนเดิน
ด้านบริการ
กลางเมือง ข้างโรงแรมตามอัธยาศัย
อัตรานีร้ วม
1. รถทัวร์วฒั นาทัวร์และรถทัวร์นาเที่ยวปรับอากาศมาเลเซีย
วันที่ 4 มิถุนายน / 13 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม 2565
06.00 น. ทานอาหารเช้า ห้องอาหาร โรงแรม............บริ การมื้อที่ 3 2. รวมค่าที่พกั โรงแรม 2 คืน พักห้องละ 2 ท่ าน
3. รวมค่าอาหารบริ การตามรายการ 5 มื้อ
07.00 น. ออกเดินทาง สู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
4. รวมค่าผ่านแดน ค่ากระเช้าลอยฟ้าเก็นติ้งไฮแลนด์
 ต่อกระเช้าลอยฟ้าสู่ ยอดเขา6,000 ฟุต เก็นติ้งไฮแลนด์
09.00 น. เช็คอินเก็บกระเป๋ าสัมภาระ โรงแรมเก็นติ้ง First World 5. รวมค่าตรวจ ATK ก่อนเข้าราชอาณาจักรไทย
จากนั้นเดินชมบรรยากาศและนิทรรศการประวัติการก่อตั้งเก็นติ้ง 6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ตลอดการเดินทาง
7. ไกด์ไทย,ไกด์มาเลเซีย ทีมงานวัฒนาทัวร์ เต็มใจบริ การ
10.00 น. อิสระสนุกสนานบนยอดเขาสู งบรรยากาศหนาวเย็นกับ
เครื่ องเล่นเปิ ดใหม่ Genting Sky Worlds สวนสนุก Out door และ อัตรานีไ้ ม่ รวม
ค่าบัตรเข้าชมสวนสนุก Genting Sky Worlds ( 160 RM )
In door เล่นให้สนุกกี่ครั้งกี่รอบ ได้ตลอดเต็มวัน จุใจ เช่น ผจญภัย
โลกแฟนตาซี , เครื่ องเล่นหนัง 3 มิติ ,โซนโรบอทเมืองหุ่นยนต์ ,
ค่ าบริการตามรายการ เพียงท่ านละ 7,400 บาท
เมืองน้ าแข็ง ICE AGE , โรลเลอร์โคสเตอร์ รถไฟเหาะ ซีมูเลเตอร์
สมาชิกต้ องมีหนังสื อเดินทางส่ วนบุคคล (พาสปอร์ ต)
ตะลุยโลกไดโนเสาร์ ,โลกอวกาศยานบิน และอื่นๆอีกมากมาย
โปรแกรมสุ ดคุ้ม ราคาพิเศษ ช่ วงวันหยุด
หรื ออิสระเข้าชมสถานที่อื่นๆ เช่น โชว์มายากล , ช้อปปิ้ งพลาซ่า ,
สถานที่ทาพาสปอร์ ต สุ ราษฎร์ ธานี : สานักงานหนังสื อเดินทาง
สล๊อดเมทชิล การละเล่นคาสิ โนต่างๆในรู ปแบบโฉมใหม่ หรื อเดิน
สงขลา : ศาลากลางหลังเก่า // นครศรีธรรมราช : เซ็ลทรัลนครศรีฯ
ถ่ายรู ปมุมต่างๆ ชมบรรยากาศ บนยอดเขาเก็นติ้งตามอัธยาศัย
(บัตรสวนสนุก 160 RM คิดเป็ นเงินไทยประมาณ 1,280 บาท)
18.00 น. ทานอาหารเย็น ที่มีให้เลือกสรรมากมาย บนยอดเขาสู ง
ตามอัธยาศัย พร้อมชมพลาซ่า และสิ่ งบันเทิงต่างๆ มากมาย
 เข้าที่พกั โรงแรม เก็นติง้ First World (คืนที่ 2) พักผ่อน
เที่ยวชมยามค่าคืน สะดวกสบายครบวงจร สิ่ งบันเทิงต่างๆ
ห้างพลาซ่าปรับปรุ งใหม่ ยิง่ ใหญ่ครบครัน ตามอัธยาศัย
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จัดโดย วัฒนา คลังจันทร์ โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574

