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ทริปจอยทัวร์เกน็ติง้ คาเมร่อน กวัลาลมัเปอร์ ประจ าปี ทริปจอยทัวร์เกน็ติง้ คาเมร่อน กวัลาลมัเปอร์ ประจ าปี 22555599  ตลอดทั้งปีตลอดทั้งปี  
เท่ียวสนุกทวัร์แอนดแ์ทรเวล เราเป็นผูน้ าในการจดัทวัร์จอยรวมๆ กนั เพ่ือเดินทางไปเท่ียวประเทศมาเลเซีย ในเสน้ทางเก็นติ้ง กรุง

กวัลาลมัเปอร์ ตึกปิโตนสั และคาเมร่อนไฮแลนด ์เรามีทวัร์ออกเดินทางไดทุ้กเดือนตามวนัท่ีก าหนด ท่านท่ีสนใจจะเดินทางท่องเท่ียว

มาเลเซียในราคาถูกกวา่ท่ีอ่ืนๆ แต่เป็นโปรแกรมทวัร์เหมือนกนั จองกบัเรา รับรองท่านจะไดค้วามประทบัใจ และท่องเท่ียวอยา่งมีความสุข 

ส าหรับท่านท่ีตอ้งการเดินทางเป็นหมู่คณะกรุ๊ปส่วนตวั ตามโปรแกรมทวัร์น้ี ตอ้งติดต่อสอบถามเขา้มาท่ีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีเบอร์ 085 

384 0228 // 075 502 938 

จุดเด่นของโปรแกรมทวัร์นี ้:: 

- ได้พกับนเกน็ติง้ 1 คืน และ พกัที่คาเมร่อนอีก 1 คืน แถมได้เที่ยวกรุงกวัลาลัมเปอร์ และถ่ายรูปที่ตึกปิโตนัสด้วยครับ 

- โปรแกรมทัวร์นีร้วมอาหารทัง้หมดไว้ 7 มือ้แล้วครับ 

- ทัวร์นีม้กีารแจ้งน า้ผลไม่ ขนมระหว่างการเดินทางด้วยวนัละ 1 รอบ 

- ทัวร์นี ้ไม่มีการเรียกเกบ็ค่าทริป จากลูกค้าในวนัเดนิทาง 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตเลขท่ี 41-00335 ท่ีตั้ง : 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจิตร ต.ทบัเท่ียง อ.เมือง จ.ตรัง 92000  

www.ทวัร์เกาะลงักาว.ีcom , www.ทวัร์เก็นต้ิง.com , www.แพค็เกจทวัร์สิงคโปร์.com , www.ทวัร์มาเลเซียสิงคโปร์.com 

E-Mail : virat-@hotmail.com ( คุณนทั ) , lnaveeya@hotmail.com ( คุณใหม่ ) 

  

  

  

  
ก าหนดการเดนิทางของทวัร์นี ้

วนัแรก หาดใหญ่-มาเลเซีย – เคเบิล้คาร์เกน็ติง้ - รีสอร์ทเวร์ิลเกน็ติง้ (เกน็ติง้ไฮแลนด์)                                          (--/เทีย่ง/เยน็) 

05.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีหาดใหญ่ ณ จุดนดัพบ (จะแจง้อีกคร้ังก่อนเดินทางวา่เป็นส่วนไหนของ อ.หาดใหญ่) เม่ือคณะพร้อม 

พาคณะออกเดินทางสู่ ด่านสะเดา ดว้ยรถตู ้หรือ รถบสัไทย ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เม่ือถึงด่านไทย ใหท่้านลงจ๊

อปหนงัสือเดินทางฝ่ังไทย จากนั้นรถมาเลเซียมารับเราตรงจุดจอดรถของด่านเพ่ือท าการเปล่ียนรถเป็นรถฝ่ังมาเลเซีย 

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่  ด่านจงัโหลน ประเทศ มาเลเซียประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคน เขา้

เมืองของประเทศมาเลเซียท่ี ด่านบูกิตคาอีตัม๊  ก่อนน าท่านเดินทางผา่นเมือง และรัฐต่างๆ ของประเทศมาเลเซีย  เช่น จงั

โหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวร์ิธ ไทผ้ิง อีโปร์ตนัหยงมาลิม  ซ่ึงทางผา่นท่านสามารถชมทศันียภาพอนั

ร่มร่ืนสอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซีย  หรือจะเลือกพกัผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศยั  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 

จากนั้นเดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนดต์่อ 

16.00 น. พาคณะเดินทางมาถึง สถานีเคเบ้ิลคาร์ หรือ เก็นติ้งสกายเวย ์รอรับตัว๋เพ่ือนัง่กระเชา้ลอยฟ้าชม บรรยากาศของเมืองหนาว

ระหวา่งเดินทางไปยงัเก็นติง้ไฮแลนด ์ใชก้ารเดินทางโดยการนัง่กระเชา้ประมาณ 15 นาที ระยะทางประมาณ 3.5 

กิโลเมตร(เคเบ้ิลคาร์ ไม่อนุญาตใหน้ ากระเป๋าใบใหญ่ข้ึนไปในกระเชา้ ท่านตอ้งแยกเป็นกระเป๋าใบเลก็) 

เม่ือไปถึง สถานีปลายทาง แวะเพือ่รอคณะท่ีจะถยอยลงจากเคเบ้ิลคาร์ จากนั้นไกดก็์จะพาคณะเดินทางไปยงัลอ๊ปป้ีของรี

สอร์ทเวร์ิลเก็นติ้ง หรือ ท่ีเรียกวา่ เฟิร์สเวร์ิลโฮเทล ระหวา่งทางไกดก็์จะแนะน าส่วนต่างๆ ของเก็นติ้ง วา่มีอะรัยน่าสนใจ

บา้ง ปลายปี 2016 เก็นติ้งจะเปิดโซนใหม่ ช่ือวา่ ทเวนต้ีเซนจูร่ีฟ๊อกซ์ เป็นสวนสนุกท่ีมีแห่งเด่ียวในมาเลเซีย ซ่ึงจะท าให้

เป็นท่ีน่าสนใจของนทัท่องเท่ียวใหม้าเท่ียวเก็นติ้งมากข้ึนอยา่งแน่นอนครับ 

เม่ือ มาถึงท่ีลอ๊ปป้ี ของทางโรงแรมเฟร์สเวร์ิด รอรับกญุแจหอ้งจากไกดข์องเท่ียวสนุกทวัร์ พร้อมทั้งนดัแนะเวลาท่ีจะไป

รับประทานอาหารค ่ากนั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 

เราจดัอาหารค ่าใหค้ณะท่ีร้านอาหารท่ามกลางบรรยากาศของเมืองหนาวยามค ่าคืน เชิญท่านรับประทานอาหารค ่าอยา่งจุ

ใจ เป็นอาหารแบบเซ็ตโตะ๊ นัง่โตะ๊ละ 8-10 ท่าน กบัขา้ว 6-7 อยา่ง 
 เม่ือรับประทานอาหารค ่าเสร็จ เราจะใหท่้านเดินเท่ียว หรือ จะพกัผอ่นบนเก็นติง้ไฮแลนดไ์ดอ้ยา่งอิสระ โดยท่ีจะมีไกด์

ก่อนตดัสนิใจซือ้ทวัร์ทกุครัง้ ทา่นต้องเปรียบเทียบดวูา่ข้างในโปรแกรมทวัร์เขารวมอะไรไว้ให้ทา่นแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิม่  

บวก ลบ กนัแล้วที่ไหนจะถกูวา่ เช่น อาหารมก่ีีมือ้ คา่เข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง คา่ทิปไกด์รวมหรือยงั พกัที่ไหน พกัห้องละก่ีทา่น มี

บริการเสริมระหวา่งการเดินทางหรือปลา่ว เช่น น า้หวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น ที่ส าคญัทวัร์ที่ทา่นเลอืกต้องมใีบอนญุาตที่ถกูต้อง

ตามประเภทท่ีเขาน าเทีย่ว 
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แนะน าสถานท่ีต่างๆ บนเก็นติ้งใหท่้านรับทราบก่อนครับ 

พกั เขา้พกั  ณ First World Hotel Genting หรือ ระดบัเดีย่วกนั 

วนัทีส่อง เกน็ติง้ไฮแลนด์-กวัลาลมัเปอร์-ถ่ายรูปตกึปิโตนัส- ปุตาจาย่า-พระราชวงัอสิต้าน่า-คาเมร่อนฯ              (เช้า/เทีย่ง/เยน็) 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
 จากนั้นใหค้ณะเตรียมตวั เพ่ือเดินทางสู่ เมืองหลาวของประเทศมาเลเซีย ระหวา่งทางวะซ้ือ สินคา้ปลอดภาษี ณ ร้านของ

ฝาก เช่น นาฬิกา ขนม โชโกแลต็ 

 จากนั้นน าคณะชม กรุงกวัลาลมัเปอร์  ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครท่ีหอ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” 

ประดบัไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ไมท่ี้สวยงามตระการการตามเสน้ทาง จากนั้นน าท่านชม จตัุรัสเมอเดกา้ ศูนยก์ลางของกรุง

กวัลาลมัเปอร์ ชมเสาธงท่ีเคยสูงท่ีสุดในโลกประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่าลอบัดุลซา

หมดั, ชมพระราชวงัแห่งชาติพร้อมทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองคถ่์ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึกผา่นชมทศันียภาพของ

เมืองหลวง ตึกรัฐสภา มสัยดิหินอ่อน สถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ KL TOWER หอคอยท่ีสูงเป็นอนัดบัส่ีของโลก TWIN 

TOWER ตึกคู่แฝดท่ีสูงเป็นท่ี 2 ของโลก(ปิโตนาส452 ม.) แวะน าท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บ

ไวเ้ป็นท่ีระลึก 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 

บ่าย หลงัจากนั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซ่ึงข้ึนช่ือวา่เป็นเมืองของรัฐบาลน าท่านชมส านกันายกรัฐมนตรี(ท่าน

ดร.มหาธีร์) ชมมสัยดิสีชมพ ูซ่ึงเป็นมสัยดิท่ีมีขนาดใหญ่มากมายในของมสัยดิตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่นชม

กระทรวงต่าง ๆ ผา่นบา้นพกัของท่านนายกรัฐมนตรีของท่าน ดร.มหาธีร์มูฮมัหมดั ซ่ึงตั้งอยูบ่นยอดเขากลางทะเลสาบท่ี

สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก 

 สมควรแก่เวลา น าท่านมุ่งหนา้สู่ ยอดเขาคาเมร่อน ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล 2, 000 เมตร ท่านจะพิชิตความคดเค้ียวของ

ยอดเขา ระหวา่งทางท่านจะไดส้มัผสับรรยากาศแบบธรรมชาติชมท่านจะไดเ้ห็นชีวติความเป็นอยูข่องชาวป่าทอ้งถ่ิน “ซา

ไก” ท่านจะไดน้ัง่รถผา่นชมน ้ าตกอิสกาดา ท่ีมีความสวยงามของคาเมร่อน  พร้อม ชมไร่ชา ท่ีสวยงามและน าท่านด่ืมชา

คาเมร่อนท่ีมีรสชาติดีเยีย่ม ใหท่้านไดส้มัผสับรรยากาศตามอธัยาศยั 

ค ่า  บริการอาหารค ่า  ณ ร้านอาหาร (5)  (สไตลค์าเมร่อน) ท่านจะไดล้ิ้มรสกบัผกัเมืองหนาวสด ๆ และรสชาติน ้ าจ้ิมท่ีเป็น

เอกลกัษณ์ ไดเ้วลาอนัสมควร 

พกั พาคณะเขา้ท่ีพกั  ณ Heritage Hotel Cameral หรือ เทยีบเท่า 

วันที่สาม ตลาดเช้า-สวนกระบองเพชร-สวนสตอร์เบอร์รี-่หาดใหญ่                                                                             (เช้า/เที่ยง/--) 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนั้นพาคณะไปเดินชม ตลาดเชา้ สไตร์ตลาดเมืองหนาวท่ีมีสินคา้มากมาย เช่น ผกั ผงไม ้เมืองหนาว นานา ชนิด 
 จากนั้นน าท่านชม ฟาร์มปลูกดอกไม ้ เมืองหนาวนานาชนิด สวนสตอร์เบอร์ร่ีสด และสวนตะบองเพชร แวะซื้อผกัสดๆ  
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ฝากคนท่ีบา้นในราคาท่ีไม่แพง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขาคาเมร่อน 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหาร (7)     

จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัหาดใหญ่ 

ค ่า น าท่านถึงยงัด่าน จงัโหลน หากมีเวลา และดิวต้ีฟรียงัไม่ปิด ใหค้ณะแวะซ้ือสินคา้ปลอดภาษี ( ดวิตีฟ้รี ) อาทิ เช่น 

น ้ าหอม เหลา้ นาฬิกา ช็อกโกแลต เพ่ือเป็นของฝาก ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านผา่นด่านไทยเพ่ือเดินทางเขา้สู่หาดใหญ่  

จากนั้นน าท่านเดินทางต่อถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพ    

 

+++++++++++++++++++++ ส้ินสดุรายการน าเท่ียว ++++++++++++++++++++ 
โปรแกรมนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  แต่ทัง้นี้ทางบรษิทัฯจะค านงึถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั เช่น อาจจะมี

การสลบัวนัเขา้พกัเป็นคาเมร่อนก่อน พกัเกน็ติง้ เป็นตน้ 

ทางบรษิทัเทีย่วสนุกทวัรฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการสลบัหอ้งพกั เป็น พกัทีเ่กน็ติง้ก่อน หรอื พกัคาเมร่อน

ก่อน เพราะบา้งวนัทีเ่กน็ติง้หอ้งเตม็ 
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อตัราค่าบริการ  กรณคีณะถึง  20 ท่านขึน้ไป หากไม่ถึงขอเปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตู้ D4D 

จ านวนผู้ร่วมเดนิทาง ราคาเร่ิมต้นที่ อ.หาดใหญ่ 

ผู้ใหญ่ท่านละ 4,490.- 

เดก็ต า่กว่า 12 ขวบท่านละ (ไม่เสริมเตรียง) 3,900.- 

ก าหนดการเดินทาง ปี 59 : 

                                            เดอืน ม.ค. 59 เดนิทางวันที่  15-17 

                                            เดอืน ก.พ. 59 เดนิทางวนัที่ 6-8 / 19-21 

                                 วนัที่  ก.พ. 20-22 เพิม่ราคาท่านละ 500 บาท 

                                            เดอืน ม.ีค. 59 เดนิทางวันที่ 18-20 

                                            เดอืน เม.ย. 59 เดนิทางวนัที่ 6-8/8-10/13-15/14-16/15-17 

                                            เดอืน พ.ค. 59 เดนิทางวันที่ 30 เม.ย.-2 พ.ค./5-7/6-8/20-22 

                                            เดอืน ม.ิย. 59 เดนิทางวนัที่ 24-26 

                                            เดอืน ก.ค. 59 เดนิทางวนัที่ 1-3 /16-18/17-19/18-20/19-21 

                                            เดอืน ส.ค. 59 เดนิทางวันที่ 12-14 

                                            เดอืน ก.ย. 59 เดนิทางวันที่ 16-18 

                                            เดอืน ต.ค.59  เดนิทางวนัที่ 14-16/21-23/22-24 

                                            เดอืน พ.ย. 59 เดนิทางวันที่ 12-14 

                                             เดอืน ธ.ค. 59 เดนิทางวนัที่ 3-5/10-12 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ วนัที่ 30 ธ.ค.59-1ม.ค.60 และวนัที่ 31 ธ.ค.59-2 ม.ค.60 เพิม่ราคาท่านละ 500 บาท 

หมายเหตุ: องค์กรที่ต้องการให้เราจดักรุ๊ปส่วนตวัให้ คณะตั้งแต่ 36 ท่าน  -  40 ท่าน ต่อ 1 รถบัสมาเลเซีย 

กรุณาตดิต่อ ขอโปรแกรมทัวร์และใบเสนอราคาพเิศษเฉพาะกรุ๊ปของท่านได้ที่  

โทร. 075 502 938 / 081 415 5955 

ควรวางแผนท่องเท่ียวประจ าปียาวๆ เพ่ือความพร้อม และไม่ติดขดัในวนัเดินทาง เพ่ือความประทบัใจท่ีเพ่ิมขั้น 

ท่านท่ีจองตัว๋กลบักรุงเทพฯ ในวนัท่ี 3 ของการเดินทาง ควรจองตัว๋ขากลบัไฟล ์21.30 น. เป็นตน้ไป 
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อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่ายานพาหนะ รถตู ้commuter หรือรถบสัมาเลเซียปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารเชา้ 7  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  (กรณีคณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะไม่มีมคัคุเทศก์

เดินทางไปดว้ย  แต่จะม ีDiver Guide  ที่น าเที่ยวด้วยและบรรยายให้ข้อมูลด้วย  บริการท่านตลอดการเดนิทาง) 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม
ท่ีเรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 


