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วนั โปรแกรมการเดนิทาง 
มือ้อาหาร โรงแรมระดบั 3 ดาว 

หรือเทียบเท่า  เช้า กลางวนั ค ่า 

1 
กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH785: 
11.05-14.15)-คาเมร่อน ไฮแลนด–์น ้าตกอีสกนัดา 

   
Nova Hotel Cameron 

Highlands  หรือเทยีบเท่า 

2 
คาเมร่อน ไฮแลนด ์- สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – หา้ง First 
World Plaza 

   
Awana Hotel  Genting 

Hightland หรือ เทียบเท่า 

3 

ถ ้าบาตู - ตึกแฝดปิโตรนสั – เมืองใหม่ปุตตราจายา – มสัยดิปุตรา - ช็อปป้ิง 
Mitsui Outlet–กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย) (MH796: 22.00-23.10) 
กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

   - 

WONDERFUL MALAYSIA 
มาเลเซีย HOT PROMOTION 

3 DAYS  2 NIGHTS 
 

ก าหนดการเดนิทาง : กรกฎาคม – กนัยายน 2562 

 

ราคาเร่ิมตน้ 

 

บาท/ท่าน 

8,900.- 
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วนัที่แรก  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ-กวัลาลมัเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)-คาเมร่อน ไฮแลนด์–น า้ตกอสีกนัดา 

09.00 น. คณะมาพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ M เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน 
มาเลเซียแอร์ไลน์ (Malaysia Airline) โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 

11.05 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกัวลาลัมเปอร์  โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เท่ียวบินท่ี MH785 ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง 

14.15 น. เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ (เวลาท่ีประเทศมาเลเซีย
เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   

 เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์  ซ่ึงเป็นสถานท่ีตากอากาศ 
พกัผอ่นท่ีข้ึนช่ือท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศมาเลเซีย ดินแดน
ท่ีอยู่สูงกว่าระดบัน ้ าทะเล 4,500 ฟุต ระหว่างทางท่านจะได้
ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อนตลอดสองข้างทาง 
เพลิดเพลินกบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้างและ
ประวติัต่างๆ มากมาย ชมความงามของไร่ชาคาเมร่อน ท่ี
ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พร้อมกบัทัศนียภาพอนัสวยงาม ให้ทุก
ท่านไดอิ้สระเลือกชิมชารสชาติต่างๆและถ่ายรูปธรรมชาติ
อนัสวยงาม น าท่านแวะถ่ายรูปคู่กบั น ้าตกอีสกันดา ซ่ึงเป็น
น ้าตกท่ีมีความสวยงามแบบธรรมชาติอย่างมาก ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางลงจากคาเมรอนไฮแลนด ์โดยช่ือเต็มน ้าตก
อีสกนัดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยูใ่นรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นน ้าตกธรรมชาติท่ีมีความชุมช่ืนและ
มีน ้าไหลตลอดทั้งปี 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันน าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั Nova Hotel Cameron Highlands  ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

วนัที่สอง คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอร่ี – สวนลาเวนเดอร์ – เกน็ติง้ – ห้าง First World Plaza 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบาย บนยอดเขาในยามเชา้ น าท่านชม สวนสตรอเบอร่ี ท่ีมีอากาศ

หนาวเยน็ตลอดทั้งปี จากนั้นน าท่านไปชม สวนลาเวนเดอร์ (Lavender Cameron Garden) ใหท่้านไดอิ้สระถ่ายรูป
ตามอธัยาศยั  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
 จ าก นั้ น น า ท่ าน เดิ น ท า ง สู่  ย อ ด เข า เก็ น ติ้ ง  (City of 

Entertainment) สถานท่ีพกัตากอากาศอนัเล่ืองช่ือ เดินทางถึง
สถานีกระเชา้ไฟฟ้า น าท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้าจากสถานี SKY 
WAY สู่ยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด์ นครท่ีไม่เคย   หลบัใหล มี
อากาศหนาวเย็นตลอดทั้ งปี ใช้เวลาประมาณ 10 นาที นั่ง
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กระเชา้ขา้มภูเขาท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมาก จากนั้นน าท่านชม เฟิสร์ทเวิล์ดพลาซ่า ให้ท่านได้
เพลิดเพลินกบั CITY OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกบัการช้อปป้ิงท่ี FIRST WORLD PLAZA และใหม่
ล่าสุดเพ่ิงเปิดปี 2017 หา้งสรรพสินคา้ SKY AVENUE เป็นหา้งสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยัและใหญ่โตบนยอดเขา ท่ีเต็ม
ไปดว้ยสินคา้แบรนด์เนมชั้นน าของโลกมากมาย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึง
ร้านอาหารไทย อาหารจีน อาหารญ่ีปุ่น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกนัง่รถรางชมโดยรอบเกน็ต้ิง และสามารถสนุก
กบั SNOW WORLD โลกแห่งหิมะ ให้เด็กๆไดส้นุกสนานเต็มท่ีกบั บา้นผีสิง อิสระตามอธัยาศยั(ไม่รวมค่าเคร่ือง
เล่น) หรือให้ท่านสนุกกบัคาสิโนเส่ียงโชคซ่ึงเปิดตลอด 24 ช.ม. ท่ีมีเคร่ืองเล่นท่ีถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน 
ไฮโล แบล็คแจ๊ค หรือท่านจะเลือกซ้ือชมโชวร์ะดบัโลกตามอธัยาศยั (กรณีท่านที่จะเข้าคาสิโน**สุภาพบุรุษควร
สวมเส้ือคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเดก็อายุต า่กว่า 21ปี ห้ามเข้าคาสิโน** 

 **อสิระอาหารเยน็ เลอืกทานอาหารตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 
 น าคณะเขา้สู่ท่ีพกั Awana Hotel  Genting Hightland ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 **ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพกัโรงแรม ที่เกนติง้ได้ จะเปลีย่นเป็นพกัโรงแรม ในกวัลาลมัเปอร์ 
  Arenaa Star Hotel ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า** 
 

วนัที่สาม ถ า้บาตู - ตกึแฝดปิโตรนัส – เมอืงใหม่ปุตตราจายา – มสัยดิปุตรา - ช็อปป้ิง Mitsui Outlet–กวัลาลัมเปอร์(สนามบิน
มาเลเซีย)-กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านเดินทางสู่ ถ ้าบาตู เป็นสัญลกัษณ์ของรัฐสลงังอร์และ

ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียว เป็นวัดและสถานท่ี  
ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกด้วย ในแต่ละปี ผูมี้ใจ
ศรัทธาและนกัท่องเท่ียวหลายพนัคนเดินทางมาท่ีน่ี โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่ง ระหว่างเทศกาลประจ าปีไทปูซมั ถ ้าหินปูนแห่งน้ีตั้งอยู่
ทางดา้นเหนือของกรุงกวัลาลมัเปอร์ ประกอบดว้ยสามถ ้าหลกั 
ซ่ึงใช้เป็นวดัและศาลฮินดู ส่ิงท่ีน่าสนใจท่ีสุดของถ ้าบาตูก็คือ 
รูปป้ันเทพของศาสนาฮินดูขนาดใหญ่ท่ีตั้ งอยู่ใกลก้ับปากถ ้ า 
นอกจากน้ี หากคุณเดินข้ึนบนัได 272 ขั้น คุณจะสามารถมองเห็นทศันียภาพและเส้นขอบฟ้าท่ีสวยงามของเมืองได้
อย่างชดัเจน รอบๆ วดั คุณจะเห็นลิงว่ิงเล่นกนัอยา่งอิสระ ท่ีน่ียงั
เป็นจุดปีนหน้าผาท่ีได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเท่ียวท่ีช่ืน
ชอบการผจญภัย นอกจากน้ี ย ังมีถ ้ ารามายณะซ่ึงด้านในมี
ภาพวาดของพระเจา้ในศาสนาฮินดูให้เท่ียวชม น าท่านถ่ายรูป
กบั ตึกแฝดปิโตรนัส (ไม่รวมค่าขึน้ 28 USD) ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์
ของตึกระฟ้าในกวัลาลมัเปอร์ และยงัเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุด
ในโลก ท่ีสูงถึง 452 เมตร  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 
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 น าท่านเดินทางสู่ เมืองปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแห่งอนาคตท่ีมีความงดงามประดุจเมืองเนรมิตเป็นเมืองท่ี
ให้ความส าคญั กบัส่ิงแวดลอ้ม พลงังานสะอาดและเทคโนโลยี่สมยัใหม่ และยงัเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ 
รวมถึงท าเนียบนายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปัตยกรรมท่ีสวยงามในนครแห่งใหม่ของมาเลเซีย น าท่านชม
จตุัรัสปุตรา น าท่านชมมัสยดิปุตรา มสัยิดสีชมพ ูมสัยิดแห่งเมืองซ่ึงสร้างจากหินอ่อนสีกหุลาบ ตั้งอยูริ่มทะเลสาบปุ
ตรา หลงัจากนั้นให้ท่านอิสระช็อปป้ิงท่ี หา้งสินคา้แบรนดด์งั มิตซุอิ (Mitsui Outlet) เอาท์เลทระดบัพรีเมียม ทีมี
สินค่าลดราคามากมาย เป็นห้างสรรพสินคา้แห่งใหม่ของมาเลเซีย ซ่ึงอยู่ใกลก้บัอาคารผูโ้ดยสารของสนามบิน
นานาชาติกวัลาลมัเปอร์ ประกอบดว้ยร้านจ าหน่ายสินคา้แบรนดด์งันบัร้อยร้าน ตั้งแต่แบรนดเ์คร่ืองส าอาง กีฬา ไป
จนถึงสินคา้แฟชัน่ บนพ้ืนท่ีหลายหม่ืนตารางเมตรกบัความต่ืนตาต่ืนใจท่ีเพ่ิงเปิดใหบ้ริการไปเม่ือกลางปีท่ีผา่นมา 

 **อสิระอาหารเยน็ เลอืกทานอาหารตามอธัยาศัย เพือ่ความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว** 
19.00 น.  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. น าท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ MH796 ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
23.10 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิโดยสวสัดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ 

*************************** 
 

**โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ทั้งนีข้ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตสุดวสัิยต่างๆที่ไม่สามารถ

คาดการณ์ล่วงหน้า โดยทางบริษทัฯจะค านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ*** 

***หากท่านที่ต้องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจากสายการ

บินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่  

พกัห้องละ 2-3 ท่าน 

เดก็ 2-12 ปี 

พกัเดีย่วเพิม่ เดก็ 2- 12 ปี

(เสริมเตยีง) 
เดก็ 2- 12 ปี 
(ไม่เสริมเตยีง) 

19-21 ก.ค.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

02-04 ส.ค.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

10-12 ส.ค.62 9,900 9,900 9,900 4,500 

16-18 ส.ค.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

23-25 ส.ค.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

30 ส.ค. – 01 ก.ย.62 8,900 8,900 8,900 4,500 
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06-08 ก.ย.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

13-15 ก.ย.62 8,900 8,900 8,900 4,500 

20-22 ก.ย.62 8,900 8,900 8,900 4,500 
***ราคาเดก็ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 4,500 ราคานีร้วมรายการทัวร์ ตัว๋เคร่ืองบิน*** 

 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณาน าพาสปอร์ตตดิตวัมาในวนัเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน หรือ 180 วนั ขึน้ไป

ก่อนการเดนิทาง และต้องมหีน้ากระดาษอย่างต ่า 6 หน้า  

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เดนิทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ต้องมจีดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

จากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย 

 
 
อตัรานีร้วม  

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 กรณีท่านมีความประสงคจ์ะตอ้งการปรับเปล่ียนระดบัชั้นท่ีนัง่จากชั้นประหยดัเป็นชั้นธุรกิจ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสม

ไมล ์จะตอ้งด าเนินก่อนเดินทาง 7 วนัล่วงหนา้ และถา้โดยการช าระเงินเพ่ืออพัเกรดตอ้งกระท าท่ีเคานเ์ตอร์สนามบิน ณ วนั
เดินทาง เท่านั้น  

 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า 
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 เจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกัสมัภาระรวมในตัว๋เคร่ืองบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / 

เจแปนแอร์ไลนแ์ละออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม / เจต็สตาร์แอร์เวย ์25 กิโลกรัม] ค่าประกนัวินาศภยั
เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเกบ็ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิด
อุบติัเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์

 

อตัรานีไ้ม่รวม  

 ค่าท าหนงัสือเดินทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือท่ีระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท ์ 
 ค่าภาษีน ้ามนั ท่ีสายการบินเรียกเกบ็เพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่าทิปมคัคุเทศกแ์ละคนขบัรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
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เงือ่นไขการจอง 

1. กรุณาจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเตม็จ านวนค่าทวัร์ พร้อมกบัเตรียมเอกสารส่งให้
เรียบร้อยภายใน 2-3 วนัหลงัจากท าการจองแลว้ 

2. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทางบริษทัฯ จะเรียกเกบ็ก่อนเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ท่านควรจดัเตรียมค่าทวัร์ใหเ้รียบร้อย
ก่อนก าหนด เน่ืองจากทางบริษทัตอ้งส ารองค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าท่ีพกัและตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิกการ
เดินทางโดยอตัโนมติั 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วนั คืนค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ เตม็จ านวนค่าทวัร์ 
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 1-14 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
4. ส าหรับผูโ้ดยสารท่ีไม่ไดถื้อหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทัฯเป็นผูย้ื่นวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแลว้มีการยกเลิกการ

เดินทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทั้งหมด 
5. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตามจ านวน

ท่ีบริษทัฯก าหนดไว ้(15ท่านข้ึนไป)เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
บริษทัตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วยจนไม่สามารถเดินทางไดซ่ึ้งจะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรองบริษทัฯจะท าการเล่ือนการเดินทาง
ของท่านไปยงัคณะต่อไปแต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนไดคื้อค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ในกรณีท่ี
ไม่สามารถเดินทางได ้

7. กรณีท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมดัจ ามาแลว้ ทางบริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให้ แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหัก
ค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมือง
นอกเช่น โรงแรม ฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเกบ็ค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

8. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หน้าท่ีไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทาง
บริษทัของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 


