 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

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

ทัวร์มาเลเซ๊ย กัวลาลัมเปอร์ เกนต้ ิง คาเมรอน 3 วัน 2 คืน
เดินทางตั้ งแต่ 6 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป
ตื่นตากั บตื่นเต้น
นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าลอยฟ้ าสยู่ อดเขาเก็นติ้ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
คาเมรอน ไฮแลนด์
เยี่ยมชม
TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ

เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตุรัสเมอเดก้า
พั กผ่อนช้อปสบาย
ดิวตี้ฟรจี ั งโหลน




ราคา
ลูกค้ากำหนดวันเดินทางเอง

ราคา/คน

เดินทาง 6 คน
เดินทาง 8 คน
เดินทาง 10 คน
พักเดี่ยวเพิ่ม

0000
0000
0000
0000

รายละเอียด

วันที่ 1
กรงุ เทพฯ - หาดใหญ่ - เกนติ้ง ไฮแลนด์

วันที่ 1
กรงุ เทพฯ - หาดใหญ่ - เกนติ้ง ไฮแลนด์
การเดินทาง

ช่วงเช้า
00:00 พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
เพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
00:00 เหนิ ฟ้ าสสู่ นามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน... เที่ยวบิน...
00:00 เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ ไกด์รอต้อนรับท่านที่สนามบิน
หลังจากนั้ นเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย
00:00 เดินทางถึงดา่ นสะเดา ของประเทศไทย
ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และพิธกี ารของศุลกากร
ของประเทศมาเลเซีย ที่ดา่ น บูกิตคายูตั้ม ผา่ นเมืองจังโหลน จิตรา อลอสตาร์
สไุ หงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ
ช่วงบ่าย
เดินทางสู่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ (Genting Highlands)
สนกุ สนานกับการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า Sky way

วันที่ 1
กรงุ เทพฯ - หาดใหญ่ - เกนติ้ง ไฮแลนด์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงบ่าย
สนกุ สนานกับการนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหมล่ า่ สุด สะดวก
ปลอดภัยและมีความเรว็ ที่สดุ ในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ตอ่ วินาที
จากสถานถี ึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สดุ ในเอเชีย !
สัมผัสปยุ เมฆหมอกอันหนาทึบ
และอากาศบรสิ ุทธ์ อิ ั นหนาวเย็น โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย
นำท่านเข้าสู่ท่พี ั ก โรงแรม ระดับ 4*

อาหาร

ที่พัก

วันที่ 2

จากนั้ นเข้าชม บอ่ นคาสิโน ระดับชาติ
ที่ได้รับอนญุ าตจากรัฐบาลอยา่ งถูกต้องตามกฎหมาย ให้ทา่ นอิสระกับกิจกรรมตา่ ง ๆ
บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เชน่ สวนสนกุ เดินเลน่ เที่ยวชมนครแหง่ ความบันเทิงตา่ ง ๆ
เชน่ สัมผัสความเย็นของหมิ ะที่ Snow World Ripley’s Belive It or Not
เพลิดเพลินใจกับนทิ รรศการกวา่ 500 ชนดิ ที่หาชมได้ยากจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวอื่นๆ
ช้อปป้ ิงสินค้าแบรนเนมดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนกุ สนานกับกับ
การเส่ยี งโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รเู ล็ต ไฮโล
เป็นต้น ท่านสุภาพบุรษุ สวมเสื้อมีปกสวมรองเท้าห้ มุ ส้น ท่านสุภาพสตรี
แตง่ กายแบบสากลนยิ ม เด็กอายุตำ่ กวา่ 21 ปี ห้ามเข้า
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร
มื้อเย็น
ภัตตาคาร
โรงแรมระดับ 4*

เกนติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - คาเมรอน ไฮแลนด์

วันที่ 2

เกนติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - คาเมรอน ไฮแลนด์
การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางกลับลงมาจากเก้นติ้ ง สกู่ รงุ กัวลาลัมเปอร์ พร้อมชมสถานที่ทอ่ งเที่ยว เชน่ ชม
เมืองปตุ ราจายา่ มัสยิดปตุ รา
ช่วงบ่าย
หลังชมสถานที่ท่องเที่ยวเรยี บร้อยแล้ว เดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์

วันที่ 2

เกนติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - คาเมรอน ไฮแลนด์
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เที่ยวชม เม ืองปุตราจาย่า ซึ่งเป็นเมืองหลวงแหง่ ใหมข่ องประเทศมาเลเซีย
ซึ่งเป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอยา่ งสมบูรณ์ที่สดุ ภายในศตวรรษที่
21 นี้
ชมศูนย์กลางแหง่ ความ ดึงดูดใจ เปอร์ดานาปุตรา สำนักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี
เปอร์ดานา สถานที่พำนักประจำตำแหนง่ นายกรัฐมนตรี
ชม มั สยิดปุตรา มีโดมสีชมพู กอ่ สร้างด้วยหนิ แกรนติ สีกุหลาบ จุคนได้ 15,000 คน
กำแพงห้องใต้ดินมีลักษณะเหมือนมัสยิดกษัตรยิ ์ ฮัสซันที่ 2 ที่เมืองคาซาบลังกา
ประเทศโมรอ็ กโก ความสูงจากระดับพื้นดินถึงยอดโดมประมาณ 2,500 ฟุต หรหู รา
และตกแตง่ อยา่ งสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็นเครือ่ งประดับความโดดเดน่
ช่วงบ่าย
ชม จั ตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศนู ย์กลางของกรงุ ฯ
ชมเสาธงความสูงกว่า 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม
อาคารสุลต่านอับดุล ซาหมัด Sultan Abul Samad Building
จากนั้ นนำท่านชมพระราชวังแหง่ ชาติ Istana Negara
ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์ผา่ นชมทัศนยี ภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา
มัสยิดหนิ ออ่ น สถานรี ถไฟเกา่ แก่ ชม KL Tower สูง 421 เมตร Petronas Twin
Tower หรอื ตึกแฝดปิโตรนัส สูง 452 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
นำทา่ นสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อยสู่ ูงกวา่ ระดับน้ำทะเล 4,500 ฟตุ
ระหวา่ งทางทา่ นจะได้ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้อน
เพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งกอ่ สร้างและประวัติตา่ ง ๆ
มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่
คาเมรอนฯ แบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด
ธนาคารในตา่ งประเทศก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้ นแรกชื่อ Ringlet ชั้ นที่สอง Tanah Rata
ชั้ นที่สาม Bringchang
ไตร่ ะดับภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึง่ ไปสเู่ ขาอีกลูกหนึง่

วันที่ 2

เกนติ้ง ไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา่ - คาเมรอน ไฮแลนด์
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร

ที่พัก

มื้อเย็น
ภัตตาคาร สุก้ ี สตรมี โบ๊ท
โรงแรมระดับ 4*

วันที่ 3
คาเมรอนไฮแลนด์ – ตลาดยามเช้า – หาดใหญ่
การเดินทาง

ช่วงเช้า
เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวที่คาเมรอน เช่น ตลาดเชา ไรช่ า สวนสตรอเบอรี่
ก่อนที่จะเดินทางสู่ เมืองอิโป
สถานที่ท่องเที่ยว ช่วงเช้า
เที่ยวชม ตลาดยามเช้า ซื้อผักและผลไม้สดๆ กลับบ้าน หรอื จะเลือกซื้อ
ผลไม้อบแห้ง และใบชารสชาติ หลากหลายกลิ่น ของที่ระลึกจากคาเมรอน
นำทา่ นชมความงามของ ไร่ชา กว้างสุดสายตา
ที่สามารถผลิตชาได้มากหลายล้านแก้ว ต่อ วัน
นำทา่ นชม สวนสตรอเบอรี่ ให้ทา่ นได้ เก็บสตรอเบอรีส่ ดๆ และความงามของ
สวนดอกไม้ และ การปลูกผักปลอดสารพิษแบบ ไร้ดิน
ช่วงบ่าย
ชมธรรมชาติสองข้างทาง ระหวา่ งการเดินทางกลับยังหาดใหญ่

วันที่ 3
คาเมรอนไฮแลนด์ – ตลาดยามเช้า – หาดใหญ่
อาหาร

มื้อเช้า
ห้องอาหารโรงแรม
มื้อกลางวั น
ภัตตาคาร ที่อิโป

(เงื่อนไข)
ราคานี้รวม
คา่ รถต้ ปู รับอากาศ VIP พร้อมพนักงาน Driver Guide
คา่ ที่พัก 1 คืน โรงแรม First World Genting ห้องละ 2 ทา่ น
คา่ ที่พัก 1 คืน โรงแรม คาเมรอน ไฮแลนด์ ห้องละ 2 ทา่ น
คา่ กระเช้าขึ้นเกนติ้ง ไฮแลนด์
คา่ อาหารและเครือ่ งดื่มรวม 7 มื้อ และขนม, ของวา่ งให้บรกิ าร
คา่ เข้าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท
ราคานี้ไม่รวม
ค่าทำหนังสือเดินทาง
ไมร่ วมคา่ อาหารและเครือ่ งดื่มและอื่นๆ นอกเหนอื รายการ
ค่าเข้าชมและค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนอื ที่ระบุไว้
ไมร่ วมคา่ ทิป พนักงานขับรถ และมัคคเุ ทศก์
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7 % และภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3 %
หมายเหตุ:
บรษิ ั ทฯ ขอสงวนสิทธ์ ทิ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้ งนี้ยังคงจะรักษา
มาตรฐานการบรกิ ารและยึดถือผลประโยชน์ของผ้ เดู ินทางเป็นสำคัญ

รปู ภาพ

ดรู ายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

