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รหัสทัวร ์MH15 

มาเลเซยี กวัลาลมัเปอร ์คาเมรอน เก็นติง้ 3 วนั 2 คนื 

บนิตรงจากสนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

มาเลเซยี 3 วนั 2คนื :คาเมรอน เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ 

The Best Of Malaysia  Cameron Genting  ...2 ขนุเขาทา้ไอหมอก ลมหนาว  

เดนิทางโดยสายการบนิมาเลเซยีแอรไ์ลน(์MH)บนตรงลงกวัลาลมัเปอร ์

เยอืนเมอืงเมอืงตากอากาศ คาเมรอน มอีากาศ หนาวเย็นตลอดทัง้ปี ชมิชาอร่อย ดอกไมส้วยงาม 

เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์เมอืงในหมอก น่ังกระเชา้ สวนสนุกในร่ม ชมคาสโิน 

เมอืงหลวงกัวลาลมัเปอร ์ตกึแฝดปิโตรนัส จตรัุสเมอรเ์ดกา้ โรงงานชอ็คโกแลต เมอืงใหมป่ตุราจายา  

พักโรงแรมบนคาเมรอน 1 คนื เก็นติง้ 1คนื 

อตัราคา่บรกิาร 

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดีย่วเพิม่ 

11-13 ก.พ. 60 12,500 2,500 

17-19 ก.พ. 60 9,400 2,500 

24-26 ม.ีค. 60 9,400 2,500 

31ม.ีค. – 02เม.ย. 60 10,500 2,500 

06-08 เม.ย. 60 11,500 2,500 

07-09 เม.ย. 60 11,500 2,500 

13-15 เม.ย. 60 13,400 2,500 

21-23 เม.ย. 60 10,500 2,500 
 

ก าหนดการเดนิ :: 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ กวัลาลมัเปอร ์  คาเมรอนไฮสแ์ลนด ์

04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบนิสวุรรณภมู ิโซนผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศชัน้ 4 โซน M  เคานเ์ตอรส์ายการ

บนิ MALAYSIA AIRLINES  เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯตอ้นรับทา่น เชค็อนิสมัภาระและตัว๋โดยสาร 
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05.55น. ออกเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์ โดยสายการบนิ MALAYSIA AIRLINES   เทีย่วบนิที ่MH797 

09.05น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาต ิกวัลาลมัเปอร ์น าทา่นผ่านพธิกีาร

ประทับตราหนังสอืเดนิทางจากนัน้น าทา่นเดนิ สู ่กวัลาลมัเปอร ์ (เวลา

ประเทศมาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1ชัว่โมง) กวัลาลมัเปอร ์ ถงึเมอืง

หลวงกัวลาลมัเปอร ์น าทา่นชม“กรุงกวัลาลมัเปอร”์เมอืงหลวง

ประเทศมาเลเซยี ชม จตัรุสัเมอรเ์ดกา้(ลานแหง่ อสิระภาพ) ลาน

ประกาศ เอกราช Independence Square หลงัจากทีอ่งักฤษเคยปกครองมาเลเซยีมาอย่าง

ยาวนาน เป็นลานหญา้สเีขยีวขนาดใหญ่ หากจะเทยีบกบัของประเทศไทย จะคลา้ยกับ

สนามหลวงบา้นเรา และชมอดตี เสาธงทีส่งูทีส่ดุในโลก Union Jack ทีส่งูถงึ 100 เมตร โดย

บรเิวณรอบๆนี้ ยังเป็นสถาปัตยกรรมองักฤษ อย่างเห็นไดช้ดั ไมว่า่จะเป็นตกึ อาคาร หอนาฬกิา ที่

ทกุๆ วนัชาตขิอง มาเลเซยี ชาวมาเลเชยี จะมาชมุชนเพือ่ เฉลมิฉลองและมงีานรืน่เรงิกนั ซึง่ธง

ชาต ิองักฤษไดถู้กลดลงครัง้สดุทา้ย เมือ่ วนัที ่ 31 สงิหาคม 1957  และ แทนทีด่ว้ยธงชาติ

มาเลเซยี  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคารจนี (มือ้ที1่) 

บา่ย หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่คาเมอรอน ไฮแลนด ์สถานที่

พักผ่อนตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุ แหง่หนึง่ของประเทศมาเลเซยี 

ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพ ทีส่วยงามของ

ธรรมชาตสิองขา้งทาง  (ระยะทาง 250 กม)  ชมความสวยงาม

ของ ไรช่าคาเมรอน ทีป่ลกูทั่วทัง้ขนุเขา ทศันียภาพสวยงามมาก 

ถา่ยรูปกับคนทีรู่ใ้จ พรอ้มอสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกชมิชารสชาตดิ ีหรอืซือ้เป็นของฝากกับคนทางบา้น 

เย็น ถงึคาเมรอน น าทา่น  รบัประทานอาหารค า่แบบพืน้เมอืง(สตมีโบต๊)(มือ้ที2่)  จากนัน้น า

ทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรมHeritage  Hotel  หรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั จัดเก็บสมัภาระพักผอ่นตาม

อธัยาศยั ทา่มกลางอากาศหนาวเย็น  อณุหภมูปิระมาณ 20 -24 องศา (กรุณาเตรยีมเสือ้กนัหนาว

ดว้ยนะคะ่) 

วนัทีส่อง คาเมรอน  Lavender Graden  น า้ตกอกีกานดา้  เก็นติง้ไฮสแ์ลนด ์

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่

3) ทา่มกลางบรรยากาศยามเชา้ทีเ่ย็นสบายจากนัน้

น าทา่นเดนิทางไปชม ตลาดพชืผกัผลไมเ้มอืง

หนาว และสตอเบอรีค่าเมรอนทีข่ ึน้ชือ่ ใหท้า่นไดช้ม

บรรยากาศยามเชา้พรอ้มอสิระใหท้า่นเลอืกซือ้ผลไม ้

หรอืของฝากตามอธัยาศยั จากนัน้น าทา่นไปชม

Lavender Cameron Gardenเป็นสวนดอกลา

เว็นเดอรแ์ละดอกไมเ้มอืงหนาว หลากหลายส ีให ้

ทา่นถา่ยรูปตามอธัยาศยั  สมควรแกเ่วลาน าทา่น

เดนิทางลงจากคาเมรอนเพือ่เดนิทางสูก่ัวลาลมัเปอร ์

ระหวา่งทางแวะใหท้า่นชมถา่ยรูปน า้ตกอสิกานดา้ ทีอ่ยูร่มิทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่4) 
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 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เก็นติง้ ไฮ แลนด ์เดนิทางถงึสถานกีระเชา้ไฟฟ้า น าทา่นสนุกตืน่เตน้

โดยน าทา่นน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีร่วดเร็วและปลอดภัยทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก จากสถาน ี

SKYWAY ระยะ ทาง 3.4 กม. สูย่อดเขา “เก็นติง้ 

ไฮแลนด”์ นครทีไ่มเ่คยหลบัใหล มอีากาศหนาวเย็น

ตลอดปีบนยอดเขาสงูกวา่ระดับน ้าทะเล 6,000ฟิต :

เขา้สูท่ีพั่ก FIRST WORLD 

HOTEL//AWANNA HOTEL:  ทีเ่ฟิสทเ์วลิด ์

พลาซา่” ประเทศมาเลเซยี คณุจะไดพ้บกบั ไทมสส์

แควรแ์ละยนูเิวอรแ์ซลวอลค์ทีเ่ฟิสทเ์วลิดพ์ลาซา่ บน

เก็นติง้ไฮแลนดร์สีอรท์ ประเทศมาเลเซยี " เก็นติง้ 

ไฮแลนด ์ รสีอรท์" คอื นครแหง่ความบนัเทงิ ซึง่

พร่ังพรอ้มไปดว้ยรา้นคา้ ภัตตาคาร รา้นกาแฟ   

เครือ่งเลน่และอกีนานาบรกิาร ตืน่ตากบัรูปปัน้ขนาดใหญย่ักษ์ของเทพเีสรภีาพและออสการ์

เสมอืนกับคณุไดไ้ปเยอืน ณ สถานทีนั่น้จรงิ ๆ   อสิระทอ่งเทีย่วที ่"เฟิสท ์เวลิดพ์ลาซา่"

เพลดิเพลนิกบัดสิโก,้ คาราโอเกะ, โบวล์ิง่ 30 เลน, บรกิารนวดแผนโบราณ,สวนสนุกTheme 

Park ทัง้ในร่มและกลางแจง้ฯลฯ(ไมร่วมคา่บตัรสวนสนุก) หรอืเลอืก เพลดิเพลนิ กบัเกมสก์าร

เสีย่งโชค นานาชนดิ อาท ิบคัคาร่า,แบล็คแจ็ค, รูเล็ต,สล็อตแมชชนี นับพันตูฯ้ลฯ บรกิารตลอด 

24ช.ม.  (กรณีเขา้คาสโินสภุาพบรุุษและสภุาพสตร ีแตง่ตวัสภุาพ เสือ้คอปก, สวมรองเทา้หุม้สน้ 

และไมนุ่่งขาสัน้ )  :บนเก็นติง้ไฮแลนด ์อณุหภมู ิ18-22องศาเซลเซยีส ควรเตรยีมเสือ้แจ็คเกต

กนัหนาวไปดว้ย: 

ค า่  บรกิาร อาหารค า่ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที5่) 

 (ทีพ่กับนเก็นติง้จะไมม่เีตยีงเสรมิ จะม ี2 เตยีงส าหรบักรณีพกั 3 ทา่นตอ่หอ้ง) 

วนัทีส่าม เก็นติง้ กวัลาลมัเปอร ์ปุตราจายา    สนามบนิ KLIA สนามบนิสวุรรณภูม ิ       

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ทีห่อ้งอาหารโรงแรม (มือ้ที ่6) 

 หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางลงจากเก็นติง้โดยกระเชา้  

จากนัน้น าทา่นขึน้รถปรับอากาศ เดนิทางไปชม วดัถ า้บาตู Batu 

Cave ชมวดัฮนิดขูนาดใหญ ่มอีงคพ์ระขนาดใหญต่ัง้ปากทางขึน้บนัได

สูป่ากถ ้า จากนัน้น าทา่นซือ้ ของฝากพืน้เมอืง และ รา้นดวิตีฟ้ร ี

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่วัลาลมัเปอร ์  

จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรูปบรเิวณดา้นหนา้ของ พระราชวงัอสีตา

นา่ ไนการา่ จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรูปกับ ตกึคูแ่ฝดทีสู่งทีสุ่ดในโลก ตกึปิโตรนสั  จากนัน้

เราไปลิม้รสช็อกโกแลตที ่Cocoa Boutique โรงงานผลติชอคโกแลตทีใ่หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี 

และทา่นสามารถเลอืกซือ้เป็นของฝากคนทางบา้นไดด้ว้ย  

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่งทีภ่ตัตาคาร (มือ้ที ่7) 

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางไป ชมเมอืงใหม ่ปุตราจายา เมอืงหลวง

แหง่ใหมข่องมาเลเซยี ทีเ่ป็นศนูยก์ลางของ รัฐบาล  ปตุราจายา 

ได ้ชือ่วา่เป็นเมอืงในสวนที ่สวยงาม มรีูปแบบการวางผังเมอืง

อยา่งด ีเสน่หข์องทีน่ีค่อืสวนพฤษชาต ิทะเลสาบปตุราจายา  และ

อาคารรูปทรง แปลกตา  แวะชมและถา่ยรูปกับอาคารทีท่ างาน

ของนายกรัฐมนตร ีอาคารมสัยดิสชีมพอูาคารทีท่ าการรฐั  

สะพานแขวน ทะเลสาบ ทมีทีศันยีภาพทสีวยงาม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูส่นามบนิ KLIA     

19.50น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดยสายการบนิ Malaysia Airlines  เทีย่วบนิ  MH776 

20.55น. เดนิทางถงึกรุงเทพฯโดยสวัสดภิาพ 

รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 

สายการบนิ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

หมายเหต ุอตัราคา่บรกิารขา้งตน้ เป็นราคาต ัว๋เครือ่งบนิโปรโมช ัน่ จากสายการบนิ ดงัน ัน้เมือ่ทา่นตกลง

เดนิทาง จา่ยคา่จอง คา่ทวัรแ์ลว้ มสิามารถเปลีย่นแปลง เลือ่น ยกเลกิการเดนิทางได ้บรษิทัฯขอสงวน

สทิธใินการคนืเงนิคา่จอง คา่ทวัร ์ในทกุกรณี และกรณีทีท่า่นเดนิทางมาจากตา่งจงัหวดัโดยเครือ่งบนิ
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ภายในประเทศ กรุณาแจง้บรษิทักอ่นท าการจองต ัว๋เครือ่ง มฉิะน ัน้บรษิทัฯไมส่ามารถรบัผดิชอบใดๆ

ท ัง้ส ิน้ กรณีกรุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้

ประกาศส าคญั 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิารขา้งตน้       เนือ่งมากจากการปรับขึน้ ราคาของสายการบนิ  

เชอรช์ารท์น ้ามัน ภาษีสนามบนิ คา่ประกนัภัย อตัราแลกเปลีย่น และเมือ่ตกลงเดนิทางและออกตั๋วบัตรโดยสารแลว้ 

ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงชือ่ วนัเดนิทาง หรอืยกเลกิคนืเงนิได ้ ทกุกรณี    

คา่บรกิารนีร้วม   คา่เครือ่งบนิไปกลับ ชัน้ประหยัด รวมภาษสีนามบนิกรุงเทพฯ มาเลเซยี  และเซอรช์ารท์

น า้มนัแลว้, คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่ว ตลอดรายการ , คา่โรงแรม 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) , คา่อาหารทกุ

มือ้ทีร่ะบใุนรายการ  , คา่ธรรมเนยีมเขา้ชม , คา่มัคคเุทศกไ์ทย – มาเลเซยี  ,  คา่น ้าดืม่ ขนม ระหวา่งการเดนิทาง , 

คา่ประกนัอบุตัเิหต ุการเดนิทาง วงเงนิ  1,000,000   บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรมข์องบรษัิทประกนัภัย  

คา่บรกิารนีไ้มร่วม  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวเชน่  คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  มนิบิาร ์ อาหารและเครือ่งดืม่นอก

รายการ  ทวี ี  ชอ่งพเิศษ,คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ถา้ไมเ่อาใบก ากบัภาษีไมต่อ้งจา่ย) 

, คา่ใชจ้่ายอนัเกดิจากอบุตัภิัยทางธรรมชาต ิ การประทว้ง  การนัดหยดุงาน หรอืการเกดิจลาจลหรอื การปฏเิสธ

ไมใ่ห ้เขา้เมอืง  และเจา้หนา้ทีแ่รงงานทัง้ไทยและตา่งประเทศ  การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ ซึง่อยู่

นอกเหนอืจาก ความรับผดิชอบของบรษัิทฯ ,.คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ (3 วนั รวมเป็น  50 RM หรอื 500 บาท) 

ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ 

   


