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มาเลเซียไฮไลท์ 4 วัน 

เกน็ติง้ไฮแลนด์ คาเมรอนไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ 

 
เที่ยวจุใจ 2 เขา ไฮไลท์มาเลเซีย บนิเช้ากลับค ่า พกัผ่อนบนคาเมรอนไฮแลนด์ 

เท่ียวเกน็ติง้ไฮแลนด์ นครแห่งความบนัเทิง ชมเมืองหลวงใหม่ ปุตราจายา ถ่ายภาพตกึแฝดปิโตรนัส 
เพลิดเพลินกบัการช็อปปิง้ในนครกัวลาลัมเปอร์ พเิศษ ลิม้รสบะกุ๊ดเต๋ กระดกูหมตูุ๋นยาจีนอนัลือช่ือ 

วันแรกของการเดนิทาง กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - เกน็ติง้ไฮแลนด์ 

03.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ  ชัน้ 4 ประตู 6 โซน M เคาน์เตอร์สายการบนิ  Malaysia Airlines โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

05.55 น. เหินฟ้าสูก่รุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบนิ Malaysia Airlines เท่ียวบินท่ี MH 797 
09.05 น. ถงึสนามบนินานาชาตกิัวลาลัมเปอร์ (เวลาเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง; +1) น าท่านรับสมัภาระ และผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศลุกากร ชมความงามของสนามบินท่ีสร้างขึน้ตามคอนเซปต์ ป่าในสนามบิน และสนามบินในป่า  แล้ว
น าท่านเดินทางสู่นครปุตราจายา  นครแห่งอนาคต อนัเป็นท่ีตัง้ของหน่วยงานราชการ รวมถงึท าเนียบนายกรัฐมนตรี 
ชมความงดงามราวภาพฝันในนิยายอาหรับราตรีของสถาปัตยกรรมตา่งๆ บนัทกึภาพความทรงจ าท่ี จัตุรัสปุตรา  โดยมี
ฉากหลงัเป็น มัสยดิปุตรา  มสัยิดแห่งเมืองซึง่สร้างจากหินออ่นสีกหุลาบ  ตัง้อยู่ริมทะเลสาบปุตรา  และชมความงาม
ของสะพานวาวาซัน สะพานสวยท่ีสดุแห่งหนึง่ ซึง่มีรูปร่างประหนึง่ลกูศร พุ่งออกไปจากอาคารกระทรวงการคลงั  แล้ว
เดินทางสู่รีสอร์ทเวิลด์ เกน็ติง้  เมืองตากอากาศและสถานคาสิโนระดบัชาติบนยอดเขา Gunung Ulu Kali ในบริเวณ
เขตติดตอ่ของรัฐปาหงั และรัฐเซลงังอร์ อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเล 6,000 ฟิต หรือ 1,800 เมตร 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้าชมธรรมชาติความงามของป่าฝนเขตร้อน  โดยระยะทางจากสถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาถงึ
ยอดเขา 3.38 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไมถ่งึ 15 นาที ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัเคร่ืองเลน่มากมายท่ีบริเวณสวนสนุกใน
ร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือช็อปปิง้ในเฟิร์สท์เวิลด์พลาซ่า ซึง่มีร้านค้าสินค้านานาชนิด รวมถงึรองเท้าย่ีห้อดงั 
อาทิ Vincci หรือ VNC ซึง่ราคาถกูกวา่ท่ีขายในประเทศไทยเกือบเท่าตวั หรือเสี่ยงโชคในคาสิโนระดบัชาติ (ส าหรับผู้ ท่ี
อายเุกิน 21 ปีเท่านัน้ โดยต้องแสดงหนงัสือเดินทาง และแตง่กาย สภุาพ สภุาพบรุุษต้องสวมเสือ้คอปก รองเท้าหุ้มส้น  
และกางเกงขายาว) (อาหารค ่า อสิระตามอัธยาศัย) 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั First World Hotel  

วันที่สอง เกน็ติง้ไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 15,900.- 



 

เก็นติง้คาเมรอน.doc  หน้า 2 

อิสระในยามเช้าให้ท่านได้สมัผสัอากาศเย็นสบายบนยอดเขา ท่ีมีอณุหภมูิเฉลี่ยตลอดปี 16-24 องศาเซลเซียส จนได้
เวลาอ าลาสายหมอก นัง่กระเช้าไฟฟ้ากลบัสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้าโกตงจายา และน าท่านเดินทางสู่คาเมรอนไฮแลนด์  
เมืองตากอากาศบนยอดเขาในกลิ่นอายแบบชนบทในองักฤษ บนความสงูจากระดบัน า้ทะเลกวา่ 4,500 ฟิต หรือเกือบ 
1,400 เมตร เป็นสถานท่ีพกัผ่อนยอดนิยมของผู้ ท่ีต้องการสมัผสัธรรมชาติ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
ผ่านชมทิวทศัน์ ไร่ชา ท่ีปลกูเรียงรายตามไหลเ่ขา  คาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหลง่ผลิตชาท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของประเทศ
มาเลเซีย ชมน า้ตกเลคอสิกันดา ซึง่ไหลผ่่านชัน้หินแกรนิต โดยชัน้สดุท้ายท่ีไหลลงสูส่ระน า้มีความสงู 25 เมตร 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร พเิศษ เมนูสุกีห้ม้อไฟ 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั Copthorne Hotel Cameron Highlands หรือเทยีบเท่า 

วันที่สาม คาเมรอนไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ช่ืนชมกบับรรยากาศยามเช้าอนัเย็นสบายบนยอดเขา แล้วน าท่านชมฟาร์มผึง้ สมัผสักบัความงดงามของดอกไม้หลาก
สี และซือ้หาผลิตภณัฑ์จากน า้ผึง้ปลอดสารพิษในฟาร์ม แล้วน าชมไร่สตรอเบอร่ี ซึง่ออกผลตลอดปี ท่านสามารถเก็บ
สตรอเบอร่ีสดจากไร่ หรือซือ้ผลิตภณัฑ์จากสตรอเบอร่ีเป็นของฝาก ตื่นตากบัความงามหลากสีสนัของบรรดาดอกไม้ใน
สถานเพาะพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ อาทิ กหุลาบ คาร์เนชนั เบญจมาศ เบิร์ดออฟพาราไดซ์ 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเดินทางสูน่ครกัวลาลัมเปอร์ ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย ถือก าเนิดขึน้
ในทศวรรษท่ี 1850’s ในฐานะเป็นเมืองส าคญัในการค้าดีบกุ เพราะเป็นดินแดนท่ีบรรจบกนัของแมน่ า้กอมบกั ( Sugai 
Gombak) และแมน่ า้คลงั  (Sugai Klang) ระหวา่งทาง ให้ท่านได้พกัเปลี่ยนอิริยาบถท่ีบริเวณ ร้านค้าสินค้าพืน้เมือง 
เพ่ือเลือกซือ้หาของฝากพืน้เมือง อาทิ ผงปรุงบะกุ๊ดเต ๋เคลด็ลบัคูค่รัวมาเลเซีย กาแฟขาวขึน้ช่ือของเมืองอิโปห์ ท่ีมีรส
หอมกลมกลอ่มราวกบักาแฟสด แล้วน าท่านเท่ียวชมวัดถ า้บาตู ศาสนสถานในศาสนาฮินดซูึง่อยู่นอกประเทศอินเดียท่ี
ได้รับความนิยมมากท่ีสดุแห่งหนึง่ของโลก เป็นวดัท่ีสร้างถวายแดอ่งค์พระขนัทกมุาร เทพเจ้าแห่งการชาญณรงค์
สงคราม ให้ท่านได้สกัการะรูปปัน้พระขนัทกมุารสีทององค์ใหญ่ท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถงึ 42.7 เมตร (140 ฟิต) 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสูท่ี่พกั  Ancasa Hotel หรือเทยีบเท่า  อิสระให้ท่าน ได้เพลิดเพลินกบัแสงสียามราตรี  หรือช็อปปิง้ใน
ศนูย์การค้าใจกลางเมือง  อาทิ ย่านบูกติบนิตัง  หรือเลือกเดินเลน่ท่ี  KL City Walk ซึง่ผสมผสานความทนัสมยั และ
มรดกทางวฒันธรรมของมาเลเซีย โดยเป็นทางเดินท่ีเรียงรายไปด้วยร้านค้ายาวกวา่ 500 เมตร ตัง้แตถ่นน Jalan P. 
Ramlee ถงึถนน Jalan Pinang เปิดจนถงึเท่ียงคืน 

วันที่ส่ี กัวลาลัมเปอร์ ซิตีท้วัร์ - กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเมอร์เดกา  หรือ Dataran Merdeka จตัรัุสแห่งเอกราช สถานท่ีแห่งความภาคภมูิใจของคน
มาเลเซีย ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมโดยรอบ อาทิ อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด อาคารสวยท่ีสดุในมาเลเซีย
ซึง่ก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ ปัจจบุนัเป็นท่ีท าการของศาลฎีกา อาคารรอยัลเซลังงอร์คลับ  สถานท่ีพบปะ
สงัสรรค์ของชนชัน้สงู และท่านยงัสามารถชมเสาธงท่ีเคยท าสถิติสงูท่ีสดุในโลก ด้วยความสงูถงึ 100 เมตร  แล้วน าชม
อสิตานาเนการา หรือพระราชวังแห่งชาตแิห่งใหม่ สถานท่ีประทบัของสมเดจ็พระราชาธิบดีหรือยงัดีเปอร์ตวนอากง 
ตัง้อยู่ท่ีถนน Jalan Duta มีพืน้ท่ีถงึ 610 ไร่ ใหญ่กวา่พระราชวงัเดิมเกือบ 9 เท่า มีหลงัคายอดโดม 22 โดม สร้างขึน้
ตัง้แตปี่ 2550 โดยใช้งบประมาณ 800 ล้านริงกิต หรือกวา่ 8 ,000 ล้านบาท เสร็จสมบรูณ์มีพิธีเชิญธงเปิดใช้เป็นท่ี
ประทบัในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 จากนัน้น าท่านสู่วัดเทยีนโฮ่ว  วดัจีนท่ีสวยงามท่ีสดุในกรุงกวัลาลมัเปอร์ พร้อม
สกัการะขอพรองค์ราชินีสวรรค์เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ชมิบะกุ๊ดเต๋ กระดูกหมูตุ๋นยาจีนอันลือช่ือ 
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น าท่านถ่ายรูปกบัสญัลกัษณ์ของตกึระฟ้าในนครกวัลาลมัเปอร์ ตกึปิโตรนัส  ซึง่เป็นอาคารแฝดท่ีสงู ท่ีสดุในโลก ด้วย
ความสงูถงึ 452 เมตร แบ่งออกเป็น 88 ชัน้ โดยมีสะพานเช่ือมท่ีชัน้ 41 และ 42 จากนัน้น าชมโรงงานชอ็กโกแลต เพ่ือ
ซือ้หาช็อกโกแลตเป็นของฝาก  แล้วน าท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Suria KLCC ซึง่ตัง้อยู่บริเวณฐานของตกึแฝดปิโตรนสั 
เพ่ือชมวิถีชีวิตของชาวนครกวัลาลมัเปอร์ พร้อมเลือกช็อปปิง้สินค้าตามอธัยาศยั 

19.50 น. น าท่านลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Malaysia Airlines เท่ียวบินท่ี MH 776 
20.55 น. เดินทางถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสขุสวสัดี 

********************************************************** 
อัตราค่าบริการ 

วันเดนิทาง ผู้ใหญ่ เดก็เตียงคู่ เดก็เสริมเตียง เดก็ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยว 

ม.ค. 21-24, 28-31 15,900 15,900 14,900 13,900 +5,000 

ก.พ.5-8, 19-22 17,900 17,900 16,900 15,900 +5,000 

ก.พ. 25-28 15,900 15,900 14,900 13,900 +5,000 

มี.ค. 10-13, 24-27 15,900 15,900 14,900 13,900 +5,000 

เม.ย. 13-16, 14-17, 29-2 พ.ค. 17,900 17,900 16,900 15,900 +5,000 

พ.ค. 5-8,19-22 16,900 16,900 15,900 14,900 +5,000 

อัตรานีร้วม - คา่ตัว๋เคร่ืองบินไปกลบัชัน้ทศันาจร และคา่ธรรมเนียมในตัว๋ของสายการบิน รวมถึงคา่ภาษีสนามบิน 
 - คา่โรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (พกั 2 ทา่นตอ่ห้อง เด็กพกัรวม กรณีพกับนเก็นติง้ฯ ไมม่ีเตียงเสริม) 
 - คา่เข้าชมสถานท่ี รถรับสง่ อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
 - คา่บริการหวัหน้าทวัร์ และมคัคเุทศก์ดแูลตลอดการเดินทาง 
 - คา่น า้หนกักระเป๋าทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 20 กิโลกรัม 
 - คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการทอ่งเที่ยว ในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (ตามเง่ือนไขบริษัทประกนัฯ) 
อัตรานีไ้ม่รวม - คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิ โทรศพัท์ มินิบาร์ อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากที่ระบ ุฯลฯ 
 - คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ มคัคเุทศก์ และพนกังานขบัรถ  
 - คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม (7%) และภาษีหกั ณ ที่จ่าย (3%) 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงรายการเดินทางตามความเหมาะสม ทัง้นีถื้อเป็นเอกสทิธิของผู้จดั  โดยยดึถือตามสภาพการณ์

และประโยชน์ของทา่นเป็นส าคญั ทัง้นี ้กรณีทีท่า่นไมไ่ด้ทอ่งเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตวัออกจากคณะ ถือเป็นการสละสทิธิเรียกร้องเงิน
คา่บริการสว่นท่ีขาดจากบริษัทฯ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนความ รับผิดชอบตอ่เหตกุารณ์ ตา่งๆ ที่เกิดขึน้นอกเหนือจากความควบคมุของบริษัทฯ รวมถึงภยัธรรมชาติ การก่อการ
ร้าย หรือกรณีถกูปฏิเสธไมใ่ห้เข้าหรือออกเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะคืนคา่บริการทัง้หมด 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการปรับราคา กรณีตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มราคา หรืออตัราแลกเปลีย่นเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 
4. ในกรณีที่มีผู้จองทวัร์ไมถ่ึง 15 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการยกเลกิการเดินทาง หรือจดัการเดินทางให้โดยไมม่ีหวัหน้าทวัร์ 
5. การส ารองการเดินทางจะสมบรูณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินมดัจ าที่นัง่ละ 10,000 บาท โดยสว่นท่ีเหลอื ช าระก่อนเดินทาง 15 วนั ทัง้นี ้กรณี

ยกเลกิการเดินทางก่อนเดินทาง 16 - 30 วนั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 10,000 บาทตอ่ที่นัง่, ยกเลกิการเดินทางก่อน
เดินทาง 8 - 15 วนั เรียกเก็บคา่ใช้จ่าย 50% ของราคาทวัร์ (ต้องไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท), ยกเลกิการเดินทางก่อนเดินทาง 7 วนัหรือน้อย
กวา่นัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการคืนเงิน แตท่ัง้นี ้คณะท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาล รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น เที่ยวบินเหมาล า ซึง่
บริษัทฯ ต้องวางมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบิน หรือที่พกั และไมอ่าจขอคืนเงินได้ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิการคืนเงินมดัจ าหรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 


