
วฒันา  คลงัจันทร์ ทัวร์  “ เกน็ติง้ไฮแลนด์ สวนสนุกเปิดใหม่บนยอดเขาสูง” 

เกน็ติง้ไฮแลนด์ , ทิวทัศน์เจดีย์ 9 ช้ัน , เมืองหลวงกวัลาลมัเปอร์ , ตึกคู่ปิโตรนัส , จัตุรัสเมอร์เดก้า , พระราชวัง 
รอบที่ 1 3 - 5 มิถุนายน 2565 // รอบที ่2 12 - 14 กรกฎาคม 2565 // รอบที่ 3 28 - 30 กรกฎาคม 2565 
วันท่ี 3 มิถุนายน / 12 กรกฎาคม / 28 กรกฎาคม 2565 
03.30 น. ออกเดินทางจาก หนา้มิตรสาร์น จ.ตรัง สู่ ประเทศมาเลเซีย 
05.00 น. เขา้สู่ด่านสะเดาและจงัโหลน สู่ประเทศมาเลเซีย  
07.00 น. ทานอาหารเชา้ แบบป๊ิกนิก..........................บริการม้ือท่ี 1 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง หอ้งอาหารรัฐเปรัก...........บริการม้ือท่ี 2 
 ชมพระราชวงัแห่งใหม่ ท่ียิง่ใหญ่ ของประเทศมาเลเซีย 
 ชมจตัุรัสเมอร์ริกา้ ชมเสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
 แวะชมโรงงานช็อกโกแลต (ดาร์กช็อกโกแลต) มาเลเซีย   
 ชมตึกปิโตรนสั ตึกคู่ท่ีสูงท่ีสุดในโลก ท่ีมีความสูง 88 ชั้น 

พร้อมถ่ายรูปและชมหา้งใหญ่ในตึกปิโตรนสั 
18.00 น.  พกัโรงแรม Ancasa เมืองกวัลาลมัเปอร์  (คืนที่ 1) 
 ทานอาหารเยน็ ถนนคนเดินไชน่าทาวน์หรือถนนคนเดิน

กลางเมือง ขา้งโรงแรมตามอธัยาศยั 

วันท่ี 4 มิถุนายน / 13 กรกฎาคม / 29 กรกฎาคม 2565 
06.00 น. ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหาร โรงแรม............บริการม้ือท่ี 3 
07.00 น. ออกเดินทาง สู่ เก็นต้ิงไฮแลนด์ 
 ต่อกระเชา้ลอยฟ้าสู่ ยอดเขา6,000 ฟุต เก็นต้ิงไฮแลนด ์ 

09.00 น. เช็คอินเก็บกระเป๋าสัมภาระ โรงแรมเก็นต้ิง First World 
จากนั้นเดินชมบรรยากาศและนิทรรศการประวติัการก่อตั้งเก็นต้ิง 
10.00 น. อิสระสนุกสนานบนยอดเขาสูงบรรยากาศหนาวเยน็กบั
เคร่ืองเล่นเปิดใหม่ Genting Sky Worlds สวนสนุก Out door และ 
In door เล่นใหส้นุกก่ีคร้ังก่ีรอบ ไดต้ลอดเตม็วนั จุใจ เช่น ผจญภยั
โลกแฟนตาซี , เคร่ืองเล่นหนงั 3 มิติ ,โซนโรบอทเมืองหุ่นยนต ์, 
เมืองน ้าแขง็ ICE AGE , โรลเลอร์โคสเตอร์ รถไฟเหาะ ซีมูเลเตอร์ 
ตะลุยโลกไดโนเสาร์ ,โลกอวกาศยานบิน และอ่ืนๆอีกมากมาย  
หรืออิสระเขา้ชมสถานท่ีอ่ืนๆ เช่น โชวม์ายากล , ชอ้ปป้ิงพลาซ่า , 
สล๊อดเมทชิล การละเล่นคาสิโนต่างๆในรูปแบบโฉมใหม่ หรือเดิน
ถ่ายรูปมุมต่างๆ ชมบรรยากาศ บนยอดเขาเก็นต้ิงตามอธัยาศยั 
(บัตรสวนสนุก 160 RM คิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,280 บาท) 
18.00 น. ทานอาหารเยน็ ท่ีมีให้เลือกสรรมากมาย บนยอดเขาสูง 
ตามอธัยาศยั พร้อมชมพลาซ่า และส่ิงบนัเทิงต่างๆ มากมาย 
  เขา้ท่ีพกัโรงแรม เก็นต้ิง First World (คืนที่ 2) พกัผอ่น

เท่ียวชมยามค ่าคืน สะดวกสบายครบวงจร ส่ิงบนัเทิงต่างๆ 
หา้งพลาซ่าปรับปรุงใหม่ ยิง่ใหญค่รบครัน ตามอธัยาศยั 

วันท่ี 5 มิถุนายน / 14 กรกฎาคม / 30 กรกฎาคม 2565 
07.00 น.  ทานอาหารเชา้ หอ้งอาหารเก็นต้ิง................บริการม้ือท่ี 4 
08.30 น.  ต่อกระเชา้ลอยฟ้าลงจากยอดเขา สู่ วดัเจดีย ์9 ชั้น ชม
พระสังกจัจาย ,  จ้ีกง , เจา้แม่กวนอิม, พระพุทธรูปหนา้ผา, และ
เซียน ต่างๆ, พร้อมพระ 18 อรหนัต ์และ ชมเจดีย ์9 ชั้นบนยอดเขา 
11.30 น. ทานอาหารเท่ียง ศูนยอ์าหารพื้นเมือง ตามอธัยาศยั 
 ชอ้ปป้ิงสินคา้ ดิวต้ีฟรี จงัโหลน ปลอดภาษี ราคาถูก  เช่น เหลา้ 

บุหร่ี เคร่ืองส าอาง ปลากระป๋องตราไก่ สบู่น ้านมแพะ ฯลฯ 
16.30 น. เขา้ สู่ ด่านจงัโหลน ประเทศไทย ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง 
17.30 น. ทานอาหารเยน็ หอ้งอาหารไทปัน.................บริการม้ือที 5 
20.00 น. ถึง จ.ตรัง โดยสวสัดิภาพ ปลอดภยั พร้อมความประทบัใจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่ท าพาสปอร์ต       สุราษฎร์ธานี : ส านักงานหนังสือเดินทาง 
สงขลา : ศาลากลางหลังเก่า // นครศรีธรรมราช : เซ็ลทรัลนครศรีฯ 
 
 
 

 

จัดโดย วฒันา  คลงัจันทร์ โทร. 075 - 572093 , 081 - 9565574 

0 

อัตรานีร้วม 
1. รถทวัร์วฒันาทวัร์และรถทวัร์น าเท่ียวปรับอากาศมาเลเซีย 
2. รวมค่าท่ีพกัโรงแรม 2 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 
3. รวมค่าอาหารบริการตามรายการ 5 ม้ือ  
4. รวมค่าผา่นแดน ค่ากระเชา้ลอยฟ้าเก็นต้ิงไฮแลนด์ 
5. รวมค่าตรวจ ATK ก่อนเขา้ราชอาณาจกัรไทย 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรมต์ลอดการเดินทาง 
7. ไกดไ์ทย,ไกดม์าเลเซีย ทีมงานวฒันาทวัร์ เตม็ใจบริการ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

ค่าบตัรเขา้ชมสวนสนุก Genting Sky Worlds ( 160 RM ) 

 ด้านบริการ 

ค่าบริการตามรายการ เพยีงท่านละ 7,400 บาท 
สมาชิกต้องมีหนังสือเดินทางส่วนบุคคล  (พาสปอร์ต)

โปรแกรมสุดคุ้ม ราคาพเิศษ ช่วงวันหยุด 
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