มาเลเซียไฮไลท์ 4 วัน
เก็นติง้ ไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์

15,900.-

เที่ยวจุใจ 2 เขา ไฮไลท์มาเลเซีย บินเช้ ากลับค่า พักผ่อนบนคาเมรอนไฮแลนด์
เที่ยวเก็นติง้ ไฮแลนด์ นครแห่งความบันเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตึกแฝดปิ โตรนัส
เพลิดเพลินกับการช็อปปิ ง้ ในนครกัวลาลัมเปอร์ พิเศษ ลิ ้มรสบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต๋นุ ยาจีนอันลือชื่อ
วันแรกของการเดินทาง
กรุ งเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เก็นติง้ ไฮแลนด์
03.30 น. คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตู 6 โซน M เคาน์ เตอร์ สายการบิน Malaysia Airlines โดยมี
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
05.55 น. เหินฟ้าสูก่ รุ งกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 797
09.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็ วกว่าประเทศไทย 1 ชัว่ โมง; +1) นาท่านรับสัมภาระ และผ่านพิธีตรวจ
คนเข้ าเมืองและศุลกากร ชมความงามของสนามบินที่สร้ างขึ ้นตามคอนเซปต์ ป่ าในสนามบิน และสนามบินในป่ า แล้ ว
นาท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา นครแห่งอนาคต อันเป็ นที่ตงของหน่
ั้
วยงานราชการ รวมถึงทาเนียบนายกรัฐมนตรี
ชมความงดงามราวภาพฝั นในนิยายอาหรับราตรี ของสถาปั ตยกรรมต่างๆ บันทึกภาพความทรงจาที่ จัตุรัสปุตรา โดยมี
ฉากหลังเป็ นมัสยิดปุตรา มัสยิดแห่งเมืองซึง่ สร้ างจากหินอ่อนสีกุหลาบ ตังอยู
้ ่ริมทะเลสาบปุตรา และชมความงาม
ของสะพานวาวาซัน สะพานสวยที่สดุ แห่งหนึง่ ซึง่ มีรูปร่ างประหนึง่ ลูกศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลัง แล้ ว
เดินทางสู่รีสอร์ ทเวิลด์ เก็นติง้ เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดับชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริ เวณ
เขตติดต่อของรัฐปาหัง และรัฐเซลังงอร์ อยู่สงู กว่าระดับน ้าทะเล 6,000 ฟิ ต หรื อ 1,800 เมตร
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านขึ ้นกระเช้ าไฟฟ้ าชมธรรมชาติความงามของป่ าฝนเขตร้ อน โดยระยะทางจากสถานีกระเช้ าไฟฟ้าโกตงจายาถึง
ยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้ เวลาเดินทางไม่ถงึ 15 นาที ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับเครื่ องเล่นมากมายที่บริ เวณสวนสนุ กใน
ร่ ม (ไม่ รวมค่ าบัตรสวนสนุก) หรื อช็อปปิ ง้ ในเฟิ ร์ สท์ เวิลด์ พลาซ่ า ซึง่ มีร้านค้ าสินค้ านานาชนิด รวมถึงรองเท้ ายี่ห้อดัง
อาทิ Vincci หรื อ VNC ซึง่ ราคาถูกกว่าที่ขายในประเทศไทยเกือบเท่าตัว หรื อเสี่ยงโชคในคาสิโนระดับชาติ (สาหรับผู้ที่
อายุเกิน 21 ปี เท่านัน้ โดยต้ องแสดงหนังสือเดินทาง และแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษต้ องสวมเสื ้อคอปก รองเท้ าหุ้มส้ น
และกางเกงขายาว) (อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั First World Hotel

เก็นติ ้ง คาเมรอน
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วันที่สอง
เช้ า

เที่ยง

ค่า

เก็นติง้ ไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระในยามเช้ าให้ ท่านได้ สมั ผัสอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ที่มีอณ
ุ หภูมิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้
เวลาอาลาสายหมอก นัง่ กระเช้ าไฟฟ้ ากลับสูส่ ถานีกระเช้ าไฟฟ้าโกตงจายา และนาท่านเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์
เมืองตากอากาศบนยอดเขาในกลิ่นอายแบบชนบทในอังกฤษ บนความสูงจากระดับน ้าทะเลกว่า 4,500 ฟิ ต หรื อเกือบ
1,400 เมตร เป็ นสถานที่พกั ผ่อนยอดนิยมของผู้ที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ผ่านชมทิ วทัศน์ ไร่ ชาที่ ปลูกเรี ยงรายตามไหล่เขา คาเมรอนไฮแลนด์ เป็ นแหล่งผลิ ตชาที่ มีชื่อเสียงที่ สุดของประเทศ
มาเลเซีย ชมนา้ ตกเลคอิสกันดา ซึง่ ไหล่ผ่านชันหิ
้ นแกรนิต โดยชันสุ
้ ดท้ ายที่ไหลลงสูส่ ระน ้ามีความสูง 25 เมตร
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูสุกหี ้ ม้ อไฟ
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Copthorne Hotel Cameron Highlands หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม
คาเมรอนไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์
เช้ า
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้ าอันเย็นสบายบนยอดเขา แล้ วนาท่านชมฟาร์ มผึง้ สัมผัสกับความงดงามของดอกไม้ หลาก
สี และซื ้อหาผลิตภัณฑ์จากน ้าผึ ้งปลอดสารพิษในฟาร์ ม แล้ วนาชมไร่ สตรอเบอรี่ ซึง่ ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บ
สตรอเบอรี่ สดจากไร่ หรื อซื ้อผลิตภัณฑ์จากสตรอเบอรี่ เป็ นของฝาก ตื่นตากับความงามหลากสีสนั ของบรรดาดอกไม้ ใน
สถานเพาะพันธุ์ไม้ ดอกไม้ ประดับ อาทิ กุหลาบ คาร์ เนชัน เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูน่ ครกัวลาลัมเปอร์ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศมาเลเซีย ถือกาเนิดขึ ้น
ในทศวรรษที่ 1850’s ในฐานะเป็ นเมืองสาคัญในการค้ าดีบุก เพราะเป็ นดินแดนที่บรรจบกันของแม่น ้ากอมบัก (Sugai
Gombak) และแม่น ้าคลัง (Sugai Klang) ระหว่างทาง ให้ ท่านได้ พกั เปลี่ยนอิริยาบถที่ บริ เวณร้ านค้ าสินค้ าพืน้ เมือง
เพื่อเลือกซื ้อหาของฝากพืน้ เมือง อาทิ ผงปรุ งบะกุ๊ดเต๋ เคล็ดลับคู่ครั วมาเลเซีย กาแฟขาวขึ ้นชื่อของเมืองอิโปห์ ที่มีรส
หอมกลมกล่อมราวกับกาแฟสด แล้ วนาท่านเที่ยวชมวัดถา้ บาตู ศาสนสถานในศาสนาฮินดูซงึ่ อยู่นอกประเทศอินเดียที่
ได้ รับความนิ ยมมากที่ สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็ นวัดที่ สร้ างถวายแด่องค์ พระขันทกุมาร เทพเจ้ าแห่งการชาญณรงค์
สงคราม ให้ ท่านได้ สกั การะรู ปปั น้ พระขันทกุมารสีทององค์ใหญ่ที่สดุ ในโลก ด้ วยความสูงถึง 42.7 เมตร (140 ฟิ ต)
ค่า
 บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ที่พกั Ancasa Hotel หรื อเทียบเท่ า อิสระให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับแสงสียามราตรี หรื อช็อปปิ ง้ ใน
ศูนย์การค้ าใจกลางเมือง อาทิ ย่ านบูกิตบินตัง หรื อเลือกเดินเล่นที่ KL City Walk ซึง่ ผสมผสานความทันสมัย และ
มรดกทางวัฒนธรรมของมาเลเซีย โดยเป็ นทางเดินที่เรี ยงรายไปด้ วยร้ านค้ ายาวกว่า 500 เมตร ตังแต่
้ ถนน Jalan P.
Ramlee ถึงถนน Jalan Pinang เปิ ดจนถึงเที่ยงคืน
วันที่ส่ ี
เช้ า

เก็นติ ้ง คาเมรอน

กัวลาลัมเปอร์ ซิตที ้ วั ร์ - กรุ งเทพฯ
 บริ การอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่จัตุรัสเมอร์ เดกา หรื อ Dataran Merdeka จัตรุ ัสแห่งเอกราช สถานที่แห่งความภาคภูมิใจของคน
มาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปั ตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่ านอับดุลซาหมัด อาคารสวยที่สดุ ในมาเลเซีย
ซึง่ ก่อสร้ างตามสถาปั ตยกรรมแบบมัวร์ ปั จจุบนั เป็ นที่ทาการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์ คลับ สถานที่พบปะ
สังสรรค์ของชนชันสู
้ ง และท่านยังสามารถชมเสาธงที่เคยทาสถิติสู งที่สดุ ในโลก ด้ วยความสูงถึง 100 เมตร แล้ วนาชม
หน้ า 2

เที่ยง

19.50 น.
20.55 น.

อิสตานาเนการา หรื อพระราชวังแห่ งชาติแห่ งใหม่ สถานที่ประทับของสมเด็จพระราชาธิบดีหรื อยังดีเปอร์ ตวนอากง
ตังอยู
้ ่ที่ถนน Jalan Duta มีพื ้นที่ถึง 610 ไร่ ใหญ่กว่าพระราชวังเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลังคายอดโดม 22 โดม สร้ างขึน้
ตังแต่
้ ปี 2550 โดยใช้ งบประมาณ 800 ล้ านริ งกิต หรื อกว่า 8,000 ล้ านบาท เสร็ จสมบูรณ์ มีพิธีเชิญธงเปิ ดใช้ เป็ นที่
ประทับในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 จากนันน
้ าท่านสู่วัดเทียนโฮ่ ว วัดจีนที่สวยงามที่สดุ ในกรุ งกัวลาลัมเปอร์ พร้ อม
สักการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพื่อความเป็ นสิริมงคล
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชิมบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูต๋ ุนยาจีนอันลือชื่อ
นาท่านถ่ายรู ปกับสัญลักษณ์ ของตึกระฟ้าในนครกัวลาลัมเปอร์ ตึกปิ โตรนัส ซึง่ เป็ นอาคารแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก ด้ วย
ความสูงถึง 452 เมตร แบ่งออกเป็ น 88 ชัน้ โดยมีสะพานเชื่อมที่ชนั ้ 41 และ 42 จากนันน
้ าชมโรงงานช็อกโกแลต เพื่อ
ซื ้อหาช็อกโกแลตเป็ นของฝาก แล้ วนาท่านสู่ห้างสรรพสินค้ า Suria KLCC ซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณฐานของตึกแฝดปิ โตรนัส
เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวนครกัวลาลัมเปอร์ พร้ อมเลือกช็อปปิ ง้ สินค้ าตามอัธยาศัย
นาท่านลัดฟ้ากลับกรุ งเทพฯ โดยสายการบิน Malaysia Airlines เที่ยวบินที่ MH 776
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสุขสวัสดี

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

อัตรานีร้ วม

อัตรานีไ้ ม่ รวม

วันเดินทาง

อัตราค่ าบริ การ
ผู้ใหญ่ เด็กเตียงคู่ เด็กเสริมเตียง เด็กไม่ เสริมเตียง พักเดี่ยว

พ.ค. 19-22

16,900

16,900

15,900

14,900

+5,000

มิ.ย.23-26

15,900

15,900

14,900

13,900

+5,000

ก.ค. 16-19

15,900

15,900

14,900

13,900

+5,000

ส.ค. 11-14

16,900

16,900

15,900

14,900

+5,000

ก.ย. 22-25

15,900

15,900

14,900

13,900

+5,000

- ค่าตัว๋ เครื่ องบินไปกลับชันทั
้ ศนาจร และค่าธรรมเนียมในตัว๋ ของสายการบิน รวมถึงค่าภาษี สนามบิน
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (พัก 2 ท่านต่อห้ อง เด็กพักรวม กรณีพกั บนเก็นติ ้งฯ ไม่มีเตียงเสริ ม)
- ค่าเข้ าชมสถานที่ รถรับส่ง อาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริ การหัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ดแู ลตลอดการเดินทาง
- ค่าน ้าหนักกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการท่องเที่ยว ในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขบริ ษัทประกันฯ)
- ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ โทรศัพท์ มินิบาร์ อาหารและเครื่ องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ ฯลฯ
- ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม (7%) และภาษี หกั ณ ที่จ่าย (3%)

หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ถือเป็ นเอกสิทธิของผู้จดั โดยยึดถือตามสภาพการณ์
และประโยชน์ของท่านเป็ นสาคัญ ทังนี
้ ้ กรณีทที่ า่ นไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะ หรื อถอนตัวออกจากคณะ ถือเป็ นการสละสิทธิเรี ยกร้ องเงิน
ค่าบริ การส่วนที่ขาดจากบริ ษัทฯ
2. บริ ษัทฯ ขอสงวนความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นนอกเหนือจากความควบคุมของบริ ษัท ฯ รวมถึงภัยธรรมชาติ การก่อการ
ร้ าย หรื อกรณีถกู ปฏิเสธไม่ให้ เข้ าหรื อออกเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะคืนค่าบริ การทังหมด
้
3. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับราคา กรณีตวั๋ เครื่ องบินเพิ่มราคา หรื ออัตราแลกเปลีย่ นเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
4. ในกรณีที่มีผ้ จู องทัวร์ ไม่ถึง 15 ท่าน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทาง หรื อจัดการเดินทางให้ โดยไม่มีหวั หน้ าทัวร์
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5. การสารองการเดินทางจะสมบูรณ์เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับเงินมัดจาที่นงั่ ละ 10,000 บาท โดยส่วนที่เหลือ ชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ทังนี
้ ้ กรณี
ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วัน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย 10,000 บาทต่อที่นงั่ , ยกเลิกการเดินทางก่อน
เดินทาง 8 - 15 วัน เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์ (ต้ องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท), ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วันหรื อน้ อย
กว่านัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน แต่ทงนี
ั ้ ้ คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาลา ซึ่ง
บริ ษัทฯ ต้ องวางมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบิน หรื อที่พกั และไม่อาจขอคืนเงินได้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
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