 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 15 พ.ค. 2018 14:44

ทัวร์มาเลเซยี หาดใหญ่ เก็นต้ ิง กัวลาลัมเปอร์ คาเมรอน 4 วัน 3 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป
ใหว้พระทำบุญ
นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแมก่ วนอู
พระสังขจายอันศักด์ สิ ิทธ์ ิ
ตื่นตากั บตื่นเต้น
นั ง่ กระเช้าลอยฟ้ าลอยฟ้ าสยู่ อดเขาเก็นติ้ ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
เยี่ย มชม
TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า

ชมจัตุรัสเมอเดก้า
สถานรี ถไฟที่เก่าแก่
พั กผ่อนช้อปสบาย
ร้านนาฬกิ าปลอดภาษ ี
ช้อปป้ ิงสิ้ นค้าดิวตี้ ฟรี

ราคา





ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง

ราคา/คน

เดินทาง 6 คน
เดินทาง 8 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

0000
0000
0000
0000

รายละเอียด

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หาดใหญ่ – เก็นติ้ง

การเดินทาง

ช่วงเช้า
00:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน... เที่ยวบิน...
00:00 เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน
หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสปู่ ระเทศมาเลเซีย
00:00 เดินทางถึงด่านสะเดา ของประเทศไทย
ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และพิธกี ารของศุลกากร ของประเทศมาเลเซีย
ที่ด่าน บูกิตคายูตั้ม

วันที่ 1

กรงุ เทพฯ - หาดใหญ่ – เก็นติ้ง

สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
เดินทางตอ่ ทา่ นจะได้เหน็ ทัศนยี ภาพ สองข้างทางพร้อมเมืองตา่ งๆ
ช่วงบ่าย
นำทา่ นมงุ่ หน้าสู่ ยอดเขาเก็นติ้งฯทา่ นจะได้สนกุ กับการนั ง่ กระเช้าลอยฟ้ า (SKY
WAY) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ใี หม่ล่าสุด ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาที
จากสถานถี ึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย
ทา่ นจะได้สัมผัสปยุ เมฆหมอก อันหนาทึบและอากาศบรสิ ทุ ธ์ อิ ั นหนาวเย็น
โปรดนำเสื้ อกันหนาวติดตัวไปด้วย
จากนั้ นนำทา่ นเข้าสทู่ ี่พักโรงแรม First World

อาหาร

ที่พัก

ช่วงค่ำ
เชิญท่านใช้เวลาพักผ่อนให้เต็มที่ กับเก็นติ้ งนครแหง่ ความบันเทิงที่ไม่เคยหลับไหล
ไมว่ า่ จะเป็น เลือกสนกุ กันตอ่ กับสวนสนกุ เสี่ยงโชคใน คาสิโนหรอื จะเลือกชมโชว์จาก
ลาสเวกัส ที่แสนสนกุ และเร้าใจ ซื้ อบัตรเข้าชม ตา่ งหาก
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
โรงแรมระดับ 4*

วันที่ 2

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ซิต้ ที ั วร์ – ปุตราจายา่

การเดินทาง

ช่วงเช้า
หลังอาหาร อำลายอดเขาเก็นติ้ งฯ มงุ่ หน้าสกู่ รงุ กัวลาลัมเปอร์ และชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่
ร้านค้าปลอดภาษ ี จตุรัสเมอเดก้า พระราชวังแหง่ ชาติ
ช่วงบ่าย
ชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว รอบๆกรงุ กัวลาลัมเปอร์ เมืองใหมป่ ุตราจายา่ (PUTRA JAYA)
โรงงานช็อกโก้แลต

วันที่ 2

เก็นติ้ง – กัวลาลัมเปอร์ – ซิต้ ที ั วร์ – ปุตราจายา่

สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
เดินทางถึง กรุง กั วลาลั มเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย นครที่ห้อมล้อมด้วย
ไม้ดอกและไม้ประดับ ที่สวยงามตระการตาตามเส้นทาง
แวะ ร้านนาฬิกา ปลอดภาษ ี
ชม จั ตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรงุ กัวลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลกประมาณ
100 เมตร ชมความงาม ของสถาปัตยกรรม อาคารสลุ ตา่ นอับดลุ ซาหมัด
ชม พระราชวั งแห่ง ชาติ พร้อมทหารม้าทหารราบประจำพระองค์
เชิญทา่ นถา่ ยภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก
จากนั้ นผา่ น ชมทัศนยี ภาพของเมืองหลวง ตึกรั ฐสภา มัสยิดหนิ ออ่ น สถานรี ถไฟที่เกา่ แก่ KL
TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับที่สี่ของโลก TWIN TOWER ตึกแฝดที่สูงเป็นอันดับสามของโลก
ช่วงบ่าย
นำท่านมุ่งหน้าสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า (PUTRA JAYA) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองใหม่ของรัฐบาล
นำท่านชมสำนักนายกรัฐมนตรี ชมมัสยิดสีชมพูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มาก
ภายในของมัสยิดตกแตง่ อยา่ งงดงาม ตระการตา ผา่ นชมกระทรวงตา่ งๆ ผา่ นบ้านพัก
ของนายกรัฐมนตรี ซึ่งตั้ งอยบู่ นยอดเขากลางทะเลสาบที่สวยงาม

อาหาร

หลังจากนั้ นนำทา่ นแวะ โรงงานช็อกโก้แลต
ทา่ นจะได้ชมการสาธติ ขั้ นตอนการผลิตช็อกโก้แลตและร้านนาฬกิ าปลอดภาษ ี
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

วันที่ 3

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร
โรงแรมระดับ 4*

กัวลาลัมเปอร์ – อโิ ปร์ - คาเมรอน

วันที่ 3

กัวลาลัมเปอร์ – อโิ ปร์ - คาเมรอน

การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางกลับเส้นทางเดิม ในวันที่หนึง่ เส้นทางกลับสหู่ าดใหญ่
สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
ระหว่างทางนำท่านแวะชมถ้ำเปรัค นมัสการเทพเจ้ายูไลเจ้าแม่กวนอู
และ พระสังขจายอันศักด์ สิ ิทธ์ ิ เพื่อเป็นศิรมิ งคลแกต่ นเองและครอบครัว
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ คาเมรอน ซึ่งอยสู่ ูงกวา่ ระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต
ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลิน
กับความงดงามซึ่งประกอบไปด้วย สิ่งกอ่ สร้างและไรช่ า คาเมรอนแบง่ เป็นชุมชนเมือง 3
ระดับ ทกุ ระดับมีร้านค้า โรงแรม แม้แตธ่ นาคาร
ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ ยวจากเขาลูกหนึง่ ไปสู่อีกลูกหนึง่
โปรดเตรยี มยาแก้เมาติดตัวไปด้วย
อาหาร

แวะชมความสวยงามของไรช่ า พร้อมชิมเครือ่ งดื่มที่มาจากชา
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย ็น
ภัตตาคาร แบบสตีมโบ๊ต สุก้ หี ม้อไฟ
โรงแรมระดับ 4*

วันที่ 4

คาเมรอน ซิต้ ที ั วร์ - หาดใหญ่

การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวของ คาเมลอ่ น เชน่ สวนสตรอเบอรี่ ตลาดสดผักผลไม้
ช่วงบ่าย
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวเรยี บร้อยแล้ว เดินทางกลับสู่หาดใหญ่ ส่งท่านตามที่นัดหมาย

วันที่ 4

คาเมรอน ซิต้ ที ั วร์ - หาดใหญ่

สถานที่ท่องเที่ย ว ช่วงเช้า
ระหวา่ งทางลงจากเขา นำทา่ นแวะชมไรช่ า ชมความงามของน้ำตก
อีสกานด้า เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

อาหาร

ช่วงบ่าย
ด่านจั งโหลน
เพื่อแวะช้อปป้ งสิ้ิ นค้าปลอดภาษที ี่ดิวตี้ ฟรจี นถึงเวลานัดหมายผา่ ยพิธกี ารตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง
ทั้ งสองประเทศ เดินทางต่อถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

จบรายการเดินทาง สง่ ทุกทา่ นตามที่กำหนดไว้ เดินทางกลับโดยสวัสด์ ภิ าพ
(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ รถบัสปรับอากาศพร้อมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและพนักงานคอยให้บรกิ าร
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ รวม 10 มื้ อ
ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (กรณุ าแจ้งชื่อก่อนเดินทาง)
คา่ ห้องพัก จำนวน 3 คืน
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ตอ่ ทา่ น
ราคานี้ไม่รวม
คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบินในการเดินทาง กทม - หาดใหญ่
ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มที่เรยี กเอง
ค่าบัตรหรอื โชว์ท่ไี ม่ได้ระบุในรายการ
คา่ หนังสือเดินทาง (ต้องพาสปอร์ตเทา่ นั้ น และต้องกอ่ นหมดอายุ 6 เดือนกอ่ นวันเดินทาง)
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:

บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รูปภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

https://www.atsiamtour.com/malaysia/951

