
02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.
Line ID: @atsiamtourLine ID: @atsiamtour

พิมพ์เมื่อ: 8 พ.ค. 2020 11:38

ทัวร์มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร์ เกนต้ิง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน
กรุ๊ ปสว่นตัวต้ังแต่ 4 คน Premium Tour

 ไฮไลท์ทริป

ราคาไม่รวมค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ

ตื่นตากับตื่นเต้น

นัง่กระเช้าลอยฟ้าลอยฟ้าสู่ยอดเขาเก็นติ้ ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
คาเมรอน ไฮแลนด์

เย่ียมชม



TWIN TOWER 
ชมพระราชวังแหง่ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตุรัสเมอเดก้า

ช้อปสบายๆ

ตลาดเช้าท่ี KL
เก็นติ้ งไฮแลนด์

 ราคา

จำนวนผู้เดินทาง ราคา / คน

เดินทาง    4 - 5    คน 16,900

เดินทาง    6 - 7    คน 14,500

เดินทาง    8 - 9    คน 12,900

เดินทาง     10      คน 11,900

พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000

 รายละเอียด

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินปีนัง - ปีนังทัวร์



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A
D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B
8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E
0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%A
B%E0%B8%8D%E0%B9%88+
(HDY)+%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88+3,+Khlong+La,+%E0%B8%
AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0
%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%8
2%E0%B9%88+Songkhla/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8
%87%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C+Penang,+Malays
ia/@6.1510971,99.8335977,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x304cd90281907
b63:0xf0223bd0b5f3ac0!2m2!1d100.3937206!2d6.9362161!1m5!1m1!1s0x304ac28738d4e
a43:0x9ba795f6dd9e9ad7!2m2!1d100.2666667!2d5.4333333!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

08:00    คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย 
10:50    ออกเดินทางสู่เมืองปีนัง  เท่ียวบินท่ี FD 403
13:35   เดินทางถึงสนามบินปีนัง
ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเท่ียว 

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดไชยมังคลาราม  ใหว้พระพุทธไสยาสน์
วัดธรรมิการาม  ชมสถาปัตยกรรมรปูแบบพม่า
Chew Jetty  ชุมชนประมงชาวจีนรมิแม่น้ำ สภาพเป็นบ้านไม้โบราณหลายๆ
เรยีงติดกัน มีร้านขายของฝาก ของท่ีระลึก 
สตรีท อาร์ต  ชมศิลปะกำแพงท่ีย่านจอร์จทาวน์  

อาหาร เย็น    ภัตตาคาร

ท่ีพัก Cittel Penang Hotel หรือ เทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 1
สนามบินดอนเมือง - สนามบินปีนัง - ปีนังทัวร์

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A8%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%258A%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%258D%25E0%25B9%2588+(HDY)+%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588+3,+Khlong+La,+%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25AD+%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2588+Songkhla/%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%25AE%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%258C+Penang,+Malaysia/@6.1510971,99.8335977,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x304cd90281907b63:0xf0223bd0b5f3ac0!2m2!1d100.3937206!2d6.9362161!1m5!1m1!1s0x304ac28738d4ea43:0x9ba795f6dd9e9ad7!2m2!1d100.2666667!2d5.4333333!3e0?hl=en


วันท่ี 2
ปีนัง ฮลิล์ - คาเมรอนไฮแลนด์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/Penang+Hill,+11500+Bukit+Bendera,+Penang,+Mala
ysia/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E
0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%9
4%E0%B9%8C+Pahang,+Malaysia/@4.9413181,100.291634,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m1
3!1m5!1m1!1s0x304ac28738d4ea43:0xf862c72e1eb12bb9!2m2!1d100.2773317!2d5.40846
13!1m5!1m1!1s0x31ca5082fa7f0d47:0x655625f6e1faf2f4!2m2!1d101.3801441!2d4.472120
1!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวในปีนังต่อเช่น วัดเค็กลกซีหรอืเจดีย์หม่ืนพระ , วัดเขาเ
ต่า , Bukit Bendera
เดินทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด์ หรอื สวิตแลนด์มาเลเซีย
เม่ือเดินทางถึงนำรับทานอาหารเย็น และเช็คอินท่ีพัก

ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

วัดเค็กลกซี หรอื เจดีย์หม่ืนพระ 

ชมเจดีย์หม่ืนพระซึ่งเป็นวัดท่ีมีสถาปัตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ด้วยกัน
วัดเขาเต่า ไหว้เจ้าแม่กวนอิม   
ปีนัง ฮิลล์  ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในปีนัง รู้ จักกันดีในชื่อ Bukit Bendera
เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังและท้องทะเลโดยรอบท่ีสวยท่ีสุด
คาเมร่อนไฮแลนด์ หรอื
สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานท่ีพักผ่อนตากอากาศท่ีข้ึนชื่อท่ีสุดแหง่หนึง่ของมาเลเซีย
อยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลกว่า 1,500 เมตร
บนเขาแหง่นี้ แบ่งเป็นชุมชนเมืองสามระดับหรอืสามช้ัน..ช้ันแรกคือ Ring  Let
ช้ันท่ีสองคือTanahrata ช้ันท่ีสามคือ Bring Chang 

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร
เย็น          ภัตตาคาร

https://www.google.co.th/maps/dir/Penang+Hill,+11500+Bukit+Bendera,+Penang,+Malaysia/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+Pahang,+Malaysia/@4.9413181,100.291634,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x304ac28738d4ea43:0xf862c72e1eb12bb9!2m2!1d100.2773317!2d5.4084613!1m5!1m1!1s0x31ca5082fa7f0d47:0x655625f6e1faf2f4!2m2!1d101.3801441!2d4.4721201!3e0?hl=en


ท่ีพัก Copthorne Hotel Cameron Highlands หรือเทยีบเทา่ระดับ 4 ดาว

วันท่ี 2
ปีนัง ฮลิล์ - คาเมรอนไฮแลนด์

วันท่ี 3
คาเมรอ่นไฮแลนด์ - เก็นติ้ งไฮแลนด์

แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A
1%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B
8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+Pahang,+Malaysia/%E0%B9%80%E0%B8
%81%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0
%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
+Pahang,+Malaysia/@3.8361126,101.0453823,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s
0x31ca5082fa7f0d47:0x655625f6e1faf2f4!2m2!1d101.3801441!2d4.4721201!1m5!1m1!1s0
x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานท่ีท่องเท่ียวบนคาเมรอ่นต่อเช่น  น้ำตกเลคอิสกันดา ผลิตภัณฑ์จา
กใบชาโดยคาเมรอนไฮแลนด์   ฟาร์มผ้ึง
เดินทางต่อสู่เก็นติ้ งไฮแลนด์ Genting Highland รับทานอาหารเย็น
ก่อนเข้าเช็คอินท่ีพัก

https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+Pahang,+Malaysia/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+Pahang,+Malaysia/@3.8361126,101.0453823,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x31ca5082fa7f0d47:0x655625f6e1faf2f4!2m2!1d101.3801441!2d4.4721201!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว
 

สถานท่ีท่องเท่ียว

น้ำตกเลคอิสกันดา น้ำตกมีความสูง 25 เมตร  และมีร้านขายของท่ีระลึก
ผักและผลไม้พื้ นเมืองให้ได้ช้อป
ผลิตภัณฑ์ใบชา จากคาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาท่ีมีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซีย
ฟาร์มผ้ึง 
สัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีและซื้ อผลิตภัณฑ์จากน้าผ้ึงปลอดสารพิษ
ตลาดเช้า  แวะซื้ อของพื้ นเมืองผลไม้สดๆและสินค้าท้องถิ่น
น่ังกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก
ปลอดภัยและมีความเรว็ท่ีสุดในโลก สามารถว่ิงได้ 6 เมตร ต่อวินาที
จากสถานถึีงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในเอเชีย
บ่อนคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจกรรมต่าง ๆ บน เก็นติ้ งไฮแลนด์ อาทิ เช่น สวนสนกุ
เดินเล่นเท่ียวชมนครแหง่ความบันเทิงต่าง ๆ เช่น สัมผัสความเย็นของหมิะท่ี Snow
World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนทิรรศการกว่า 500 ชนดิ 
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม  ดังจากท่ัวโลกท่ีลดราคาตลอดปี สนกุสนานกับกับ
การเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รเูล็ต ไฮโล เป็นต้น

อาหาร เช้า           ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน     ภัตตาคาร
เย็น           อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

ท่ีพัก First World Genting Hotel หรือเทยีบเทา่

วันท่ี 3
คาเมรอ่นไฮแลนด์ - เก็นติ้ งไฮแลนด์

 

วันท่ี 4
วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง



แผนท่ี https://www.google.co.th/maps/dir/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9
9%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C+Pahang,+Malaysia/Batu+Cav
es,+Gombak,+Batu+Caves,+Selangor,+Malaysia/Kuala+Lumpur+Federal+Territory,+Malay
sia/Putrajaya,+Malaysia/@3.1682112,101.5841619,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1
m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1
m1!1s0x31cc470c8949a805:0xf2bfebb2b36f9ef9!2m2!1d101.6840385!2d3.2378844!1m5!1
m1!1s0x31cc362abd08e7d3:0x232e1ff540d86c99!2m2!1d101.712303!2d3.1569486!1m5!1
m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!3e0?
hl=en

การเดินทาง ช่วงเช้า+บ่าย

อิสระสัมผัสความเย็นบนเขาตามอัธยาศัย ได้เวลานัดเดินทางสู่วัดถ้ำบาตู
และต่อยังกรงุกัวลาลัมเปอร์
ชมตึกปิโตรนัส   มัสยิดอาเหม็ด อนสุาวรย์ีทหารอาสา  พระราชวังอิสตันนา่
ไนการา่  เมอร์เดก้าสแควร์
เดินทางสู่นครปุตราจายานครแหง่อนาคต มัสยิดปุตรามัสยิด สะพานวาวาซันสะพา
นสวยท่ีสุดแหง่หนึง่
จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:35    เหนิฟ้าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย  เท่ียวบินท่ี
AK 896
20:50    ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันท่ี 4
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https://www.google.co.th/maps/dir/%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25AE%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%258C+Pahang,+Malaysia/Batu+Caves,+Gombak,+Batu+Caves,+Selangor,+Malaysia/Kuala+Lumpur+Federal+Territory,+Malaysia/Putrajaya,+Malaysia/@3.1682112,101.5841619,11z/data=!3m1!4b1!4m26!4m25!1m5!1m1!1s0x31cc14067e9a39c3:0x1b8edcdc4d5bf56!2m2!1d101.7932011!2d3.423978!1m5!1m1!1s0x31cc470c8949a805:0xf2bfebb2b36f9ef9!2m2!1d101.6840385!2d3.2378844!1m5!1m1!1s0x31cc362abd08e7d3:0x232e1ff540d86c99!2m2!1d101.712303!2d3.1569486!1m5!1m1!1s0x31cdb625448e0b23:0x85165e8fa981af6c!2m2!1d101.696445!2d2.926361!3e0?hl=en


ข้อมูลท่องเท่ี
ยว

สถานท่ีท่องเท่ียว

อาลาสายหมอกนัง่กระเช้าไฟฟ้า 
กลับสู่สถานกีระเช้าไฟฟ้าโกตงจายาและโดยสารรถสู่นครกัวลาลัมเปอร์
ระหว่างทางให้ท่านได้พักเปลี่ยนอิรยิาบถท่ีบรเิวณร้านค้าสินค้าพื้ นเมือง 
เพื่อเลือกซื้ อหาของฝากพื้ นเมืองอาทิผงปรงุบะกุ๊ ดเต๋เคล็ดลับคู่ครัวมาเลเซียกาแฟข
าวข้ึนชื่อของเมืองอิโปห์
วัดถ้ำบาตู  นมัสการ พระขันธกุมาร เป็นศาสนสถานท่ีศักดิ์ สิทธ ิ์ของศาสนาฮนิดู
ตึกปิโตรนัส  ซึ่งเป็นอาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลกด้วยความสูงถึง452เมตร
มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยท่ีสุดในมาเลเซีย
อนุสาวรีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตุการณ์การสู้ รบได้แก่สงครามโลกคร้ังท่ี1 และ 2 
พระราชวังอิสตันน่า ไนการา่ท่ีประทับของสมเด็จพระรามาธปิดีของมาเลเซีย
อาคารสุลต่าน อับดุลซามัดท่ีปัจจุบันเป็นสถานท่ีของทางราชการ
เมอร์เดก้าสแควร์  ซึ่งเป็นจัตุรัสท่ีราลึกถึงวันท่ีมาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศใน
เครอืงจักรภพ
นครปุตราจายา  นครแหง่อนาคต
อันเป็นท่ีต้ังของหนว่ยงานราชการ รวมถึงทำเนยีบนายกรัฐมนตร ี
มัสยิดปุตรา มัสยิดแหง่เมืองซึ่งสร้างจากหนิอ่อนสีกุหลาบ ต้ังอยู่รมิทะเลสาบปุตรา
สะพานวาวาซัน

สะพานสวยท่ีสุดแหง่หนึง่ซึ่งมีรปูรา่งคล้ายลูกศรพุ่งออกมาจากอาคารกระทรวงการ
คลัง

อาหาร เช้า          ห้องอาหารโรงแรม
กลางวัน    ภัตตาคาร 

วันท่ี 4
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ราคาน้ีรวม

ค่าท่ีพัก จำนวน 3 คืน  (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
ค่าอาหารตามรายการเดินทาง
ค่ากระเช้าข้ึนเกนติ้ ง ไฮแลนด์
ค่าเข้าชมสถานท่ีตามรายการเดินทาง



ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตัว
ค่ารถตู้ ปรับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอีุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และค่ารักษาพยาบาลกรณอีุบัติเหตุวงเงิน ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ราคาน้ีไมร่วม

ค่าต๋ัวเครือ่งบิน ไป - กลับ ระหว่างประเทศ
ค่าอาหารเย็น 1 มื้ อ ณ เก็นต้ิง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทุกชนดิ, มินบิาร์,ซักรดี,โทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าทิปไกด์
ค่าธรรมเนยีมวีซ่าสำหรับผู้ เดินทางชาวต่างชาติและผู้ ถือเอกสารต่างด้าว
ภาษมูีลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษหัีก ณ ท่ีจ่าย 3%

� รูปภาพ

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี

https://www.atsiamtour.com/malaysia/954

https://www.atsiamtour.com/malaysia/954
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