
  โปรแกรมทัศนศึกษา: ปีนัง-เก็นติ้งไฮแลนด-์กัวลาลัมเปอร ์
  วันที่ 18-20 ตุลาคม 2562 
   (ด าเนินรายการโดยทีมงาน มายด์ไลฟ์แทรเวล (คุณบุญชัย 081 6457771, 081 3129820) 

 
วันแรกของการเดินทาง ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 (สงขลา – ด่านสะเดา – ปีนัง) 
 

12.30 น. ออกเดินทางจาก บีพี แกรนด์ สงขลา   
14.00 น. น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ด่านจังโหลน เพื่อเดินทาง สู่เกาะปีนัง 

ศูนย์กลางเมืองท่าของประเทศมาเลเซียระหว่างผ่านรฐัเคดาห์เมืองอู่ข้าว

อู่น้ าของประเทศมาเลเซีย เพลินตากับทัศนียภาพอนังดงามของทุ่งนา
เขียวขจี ถ่ินบ้านเกิดของนายกมหาเธย์ 

15.00 น. น าท่านเดินทางข้ามสะพานปนีัง แห่งท่ี 1 ( PENANG BRIDGE ) ท่ีเชื่อม
แผ่นดินท้ังสองส่วนเข้าหากันด้วยระยะทางยาวกว่า 13.5 กม. ไปข้ึนฝั่งท่ี
เมืองไปร์ ให้เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้น าท่านชมอาคารบ้านเรือนของชาวปีนังซึ่งมีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตกเกาะปีนังจึงเป็น
สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวท่ัวโลกรู้จักกันดีจึงได้ขนานนามให้เป็น “ไข่มุก
แห่งตะวันออก” 

16.00 น. น าท่านผ่านชม ป้อมปืนประวัติศาสตร์   จุดแรกท่ีนักล่าอาณานิคม

  แห่งอังกฤษยกพลข้ึนบกท่ีเกาะ 
16.30 น. น าท่านเท่ียวชม "ปีนัง สตรีทอาร์ท" ชมภาพวาด 3 มิติ (3D) ซึ่งสามารถ

พบเห็นภาพวาดต่างๆได้ตามก าแพงข้างถนน ผนังบ้านและตึก ประตู 
หน้าต่าง และอื่นๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับอิริยาบถต่างๆของ
เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาพเด็กปั่นจักรยาน ภาพเด็กผู้หญิงก าลังผลักดัน

ตัวเองข้ึนไปบนหน้าต่างสองบาน ภาพเด็กก าลังปีนเกา้อี้เพื่อหยิบสิ่งของ 
และอื่นๆ อีกเป็นจ านวนมากพร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจ า 

18.00 น. บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร (1) 
20.00 น. น าท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมท่ีพักใจกลางเกาะปีนัง พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ราตรีสวัสด์ิ 

 

วันที่สอง  เสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 (ปีนัง - เก็นต้ิงไฮแลนด์) 
 

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (2)      
09.00 น. น าท่านต่ืนเต้นกับการนั่งรถรางข้ึนสู่ยอดเขา ปีนังฮิลล ์ซึ่งมีความสูง 



 830 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล บนเนินเขาปีนัง ฮิลล์ หรือ บูกิต เบน
ดารา (BUKIT BENDARA) เป็นท่ีท่ีสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ
แบบกว้างไกลสุดสายตา ของเกาะปีนัง จุดสูงสุดของเกาะแห่งนี้ เป็นมุม
ดีท่ีสุดในการถ่ายภาพของจอร์จทาวน์ หรือมีความสุขง่ายๆ ด้วยการสูด
อากาศเย็นแสนบริสุทธิ์ท่ีจุดสุดยอดเขาปีนังฮิลล ์

11.00 น. เพลิดเพลนิกับการถ่ายภาพมุมสวยๆและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของ
ท่ีระลึกเมืองปีนัง ณ หมู่บ้านประมง CHEW JETTY เป็นหมู่บ้าน
ชาวประมงท่ียื่นออกไปในทะเล พร้อมสัมผัสกับไออุ่นของทะเล 

12.00 น.       บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร (3)  
13.00 น. น าท่านเดินทางข้ามสะพานปนีังใหม่แห่งท่ี 2 (PENANG BRIDGE 2) ซึ่ง

เป็นสะพานท่ียาวที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยความยาว 24 
ก.ม. เพื่อเดินทางสู่เก็นต้ิงไฮแลนด์ 

16.00 น. เดินทางถึงสถานีกระเช้าลอยฟ้าอาวาน่า สกายเวย์ (เคเบิ้ลคาร์) น า
ท่านต่ืนเต้นกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าท่ียาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ระยะทาง  3.38 กม.  และได้รับการรับรองว่าเป็นระบบโมโนเคเบ้ิล
คาร์ท่ีเร็วท่ีสุดในเอเชีย ใช้เวลาเพียง 15 นาที จากสถานีสู่ยอดเขา 
GENTING HIGTLAND ท่ีอยู่เหนือระดับน้ าทะเล 6,000 ฟุต “มหา
นครแห่งความบันเทิงที่ไม่เคยหลับ” หนึ่งเดียวของมาเลเซีย ท่ีมีเครื่อง
เล่นต่าง ๆ มากมายกว่า 60 ชนิด แหล่งช้อปป้ิงกว่า 80 ร้าน ท่ีท าให้
ท่านไม่รู้จักเบ่ือ 

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) 
19.00 น. น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม FIRST WORLD HOTEL ซึ่งเป็นโรงแรมท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยได้รับการรับรองจาก กินเนสบุก๊ ด้วยจ านวน
ห้องพัก 7,823 ห้อง จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเท่ียวชมสวนสนุก
ยามค่ าคืน เท่ียวชมอาณาจักรความบันเทิงสนุกสนานกับ สวนสนกุธิม
ปาร์ค ช้อปป้ิงสินค้าชั้นน าจากห้างดังในเฟรสิเวิลด์พลาซ่า  

22.00 น. กลับเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสด์ิ 
 

วันที่สาม อาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 (เก็นต้ิงไฮแลนด์ – ปุตราจาย่า – สนามบิน
กัวลาลัมเปอร์)                                      
 

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (5)   
08.30 น.    นั่งกระเช้าลอยฟ้าอ าลาอนาจกัรเก็นต้ิงไฮแลนด์ สัมผสัความสวยงาม

ของทะเลหมอกยามเช้า 
10.30 น.           น าท่านเท่ียวถ้้าบาตู  สักการะรูปป้ันพระศิวะมุนีท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก 
  พร้อมเพลิดเพลนิกับการช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมือง 
12.30 น.           บริการอาหารกลางวัน 



13.30 น. น าท่านถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกกับอาณาจักรเมืองโบราณกลางเมืองหลวง
ของมาเลเซีย น าท่านท่องเท่ียวชม จัตุรัสเมอร์เดก้า เป็นจัตุรัสกลาง
เมืองหลวงมาเลเซีย อันเป็นสถานท่ีมีความหมายทางประวัติ ศาสตร์
ของชาติมาเลเซีย เพราะเป็นสถานท่ีจัดพิธีคืนความเป็นเอกราชให้กับ
เจ้าของประเทศ หลังจากตกเป็นเมืองข้ึนของชาติตะวันตกนานถึง 446 
ปี (พ.ศ2054 - 2500 ) เร่ิมจากประเทศโปรตุเกส ท่ีบุกมาทางเรือและ
เข้ายึด เมืองมะละกา อันเป็นเมืองท่า จากนัน้ก็อยู่ภายใต้การปกครอง
ของชาวดัทช์และอังกฤษในเวลาต่อมา จนมาถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 
2500 มาเลเซียก็ได้อธิปไตยกลับคืนมาจากประเทศอังกฤษ พร้อมน า
ท่านสู่ อาคารสุลต่านอับดุลซามัด  ต้ังชื่อตามพระนามของสุลต่าน

แห่งสลังงอร์ โดยใช้เป็นท่ีท าการของหน่วยงานราชการในยุคท่ีอังกฤษ
เข้ามาปกครอง ปัจจุบันเป็นอาคารส านักงานของศาลฎีกา อาคาร
สุลต่านอับดุลซามัค และ หอนาฬิกา สูง 40 เมตร เป็นตัวอาคารเก่า
แถบ Merdeka Square ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ ส่วนท่ีเป็นหอ
นาฬิกาสูง 40 เมตรท่ีนั้นมักจะเรียกกันว่าเป็น บ๊ิกเบนของมาเลเซีย 
ส่วนด้านบนจะเป็นโดมขนาดใหญ่สีทอง อาคารนี้สร้างเมื่อเป็น
เมืองข้ึนของอังกฤษ เพื่อใช้เป็นศูนย์บริหารอาณานิคมของอังกฤษ  
น าท่านชมความอลังการของ พระราชวังอิสตาน่าเนอการ่า 
 พระราชวังแห่งชาติ สถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยัง
ดีเปอร์ตวนอากง พระราชวังแห่งนี้จะเป็นกลุ่มอาคารรูปทรงโดมเชื่อม
กับทางหลวงไปยังตัวเมือง และมีถนนทางเข้าพิเศษหลายเส้นทาง
พระราชวังแห่งนี้ต้ังอยู่บนพื้นท่ีกว่า 100,000 ตารางเมตร ซึ่งมีการ
ครอบครองมาต้ังแต่ทศวรรษท่ี 1990 และกลายเป็นเขตพระราชฐาน
นับต้ังแต่นั้น                      

15.00 น. ท่านเท่ียวชมเมืองใหม่ปุตราจาย่า ศูนย์ราชการท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุด
ในเอเชีย ซึ่งเกิดจากแนวความคิด ของอดีตนายกรัฐมนตรี มหาเธร์ 
โมฮัมหมัด สร้างเพื่อใช้เป็นเมืองศูนย์การบริหารประเทศ  หน่วยงาน
ราชการกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ให้ย้ายมาอยู่ท่ีนี่ พร้อมน าท่าน 

 ชมความสวยงามตระการตาของ มัสยิดสีชมพู  ริมน้ าท่ีสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบ  
ชมอาคารรัฐสภา  รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาติกัวลาลัมเปอร์ 

18.00 น. น าท่านเช็คอินกับพนักงานภาคพิ้นของสายการบิน พร้อมโหลดสัมภาระ  
 จากนัน้ผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองประเทศมาเลเซีย เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน 
 

 สายการบินแอรเ์อเชีย    เทีย่วบิน FD316 | KUL-DMK | 20.40-21.55 น. ปลายทางดอนเมอืง 

 สายการบินไทย           เทีย่วบิน TG418 | KUL-BKK  | 20.55-22.05 น. ปลายทางสุวรรณภูม ิ

 
 


