 02-538-8676 9:00-18:00 จ.-ส.

Line ID: @atsiamtour
พิมพ์เ มื่อ : 8 พ.ค. 2020 11:38

ทัวร์มาเลเซยี กัวลาลัมเปอร์ เกนต้ ิง คาเมรอน 4 วัน 3 คืน
กร๊ ปุ สว่ นตัวตั้ งแต่ 4 คน Premium Tour



ไฮไลท์ทริป

ราคาไมร่ วมคา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ตื่นตากับตื่นเต้น

นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าลอยฟ้ าสยู่ อดเขาเก็นติ้ง
เสี่ยงโชคในคาสิโน
คาเมรอน ไฮแลนด์
เยี่ยมชม

TWIN TOWER
ชมพระราชวังแหง่ ชาติ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า
ชมจัตรุ ั สเมอเดก้า
ช้อปสบายๆ

ตลาดเช้าที่ KL
เก็นติ้งไฮแลนด์


ราคา
จำนวนผ้ เู ดินทาง
เดินทาง 4 - 5
เดินทาง 6 - 7
เดินทาง 8 - 9
เดินทาง 10
พักเดี่ยวเพิ่ม



คน
คน
คน
คน

รายละเอียด

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินปีนัง - ปีนังทัวร์

ราคา / คน
16,900
14,500
12,900
11,900
4,000

วันที่ 1

สนามบินดอนเมือง - สนามบินปีนัง - ปีนังทัวร์
แผนที่

การเดินทาง

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
ชว่ งเช้า+บา่ ย

08:00 คณะพร้อม ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ 2 สายการบินแอร์ เอเชีย
10:50 ออกเดินทางสเู่ มืองปีนัง เที่ยวบินที่ FD 403
13:35 เดินทางถึงสนามบินปีนัง
ประเทศมาเลเซีย ผา่ นพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศลุ กากร และรับสัมภาระ
ไกด์ท้องถิ่น (ภาษาไทย) พร้อมต้อนรับ ณ ประตูทางออก จุดรับนักท่องเที่ยว
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ทอ่ งเที่ยว

ใหว้พระพทุ ธไสยาสน์
ชมสถาปัตยกรรมรปู แบบพมา่
Chew Jetty ชุมชนประมงชาวจีนรมิ แม่น้ำ สภาพเป็นบ้านไม้โบราณหลายๆ
เรยี งติดกัน มีร้านขายของฝาก ของที่ระลึก
สตร ีท อาร์ ต ชมศิลปะกำแพงที่ย่านจอร์จ ทาวน์
วัดไชยมังคลาราม
วัดธรรมิการาม

อาหาร
ที่พัก

เย็น

ภัตตาคาร

Cittel Penang Hotel หรือ เทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 2

ปีนัง ฮลิ ล์ - คาเมรอนไฮแลนด์
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวในปีนังต่อเช่น วัดเค็กลกซีหรอื เจดีย์หมื่นพระ , วัดเขาเ
ต่า , Bukit Bendera
เดินทางสู่ คาเมรอ่ นไฮแลนด์ หรอื สวิตแลนด์มาเลเซีย
เมื่อเดินทางถึงนำรับทานอาหารเย็น และเช็คอินที่พัก
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

หรอื เจดีย์หมื่นพระ
ชมเจดีย์หมื่นพระซึ่งเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ด้วยกัน
วัดเขาเต่า ไหว้เจ้ าแม่กวนอิม
ปีนัง ฮิลล์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในปีนัง ร้ จู ั กกันดีในชื่อ Bukit Bendera
เป็นจุดชมวิวเมืองปีนังและท้องทะเลโดยรอบที่สวยที่สุด
คาเมร ่อนไฮแลนด์ หรอื
สวิตแลนด์มาเลเซีย สถานที่พักผอ่ นตากอากาศที่ข้ ึนชื่อที่สดุ แหง่ หนึง่ ของมาเลเซีย
อยสู่ งู กวา่ ระดับน้าทะเลกวา่ 1,500 เมตร
บนเขาแหง่ นี้ แบง่ เปน็ ชมุ ชนเมืองสามระดับหรอื สามชั้ น..ชั้ นแรกคือ Ring Let
ชั้ นที่สองคือTanahrata ชั้ นที่สามคือ Bring Chang
วัดเค็กลกซี

อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
ภัตตาคาร

วันที่ 2

ปีนัง ฮลิ ล์ - คาเมรอนไฮแลนด์
ที่พัก

Copthorne Hotel Cameron Highlands หรือเทียบเทา่ ระดั บ 4 ดาว

วันที่ 3

คาเมรอ่ นไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

เดินทางชมสถานที่ท่องเที่ยวบนคาเมรอ่ นต่อเช่น น้ำตกเลคอิสกันดา ผลิตภัณฑ์จา
กใบชาโดยคาเมรอนไฮแลนด์ ฟาร์มผึ้ง
เดินทางตอ่ สู่เก็นติ้งไฮแลนด์ Genting Highland รับทานอาหารเย็น
กอ่ นเข้าเช็คอินที่พัก

วันที่ 3

คาเมรอ่ นไฮแลนด์ - เก็นติ้งไฮแลนด์
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกมีความสูง 25 เมตร และมีร้านขายของที่ระลึก
ผักและผลไม้พ้ นื เมืองให้ได้ช้อป
ผลิตภัณฑ์ใบชา จากคาเมรอนไฮแลนด์เป็นแหล่งผลิตชาที่มีช่อื เสียงของประเทศมาเลเซีย
น้ำตกเลคอิสกันดา

ฟาร์ มผึ้ ง

สัมผัสความงดงามของดอกไม้หลากสีและซื้อผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้งปลอดสารพิษ
ตลาดเช้า แวะซื้ อของพื้นเมืองผลไม้สดๆและสินค้าท้องถิ่น
นั่งกระเช้าลอยฟ้ า Sky way ซึ ่งเป็นเทคโนโลยีใหมล่ า่ สดุ สะดวก
ปลอดภัยและมีความเรว็ ที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตร ตอ่ วินาที
จากสถานถี ึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเชีย
บอ่ นคาสิโนระดับชาติ อิสระกับกิจ กรรมตา่ ง ๆ บน เก็นติ้งไฮแลนด์ อาทิ เชน
่ สวนสนกุ
เดินเลน่ เที่ยวชมนครแหง่ ความบันเทิงตา่ ง ๆ เชน่ สัมผัสความเย็นของหมิ ะที่ Snow
World Ripley’s Belive It or Not เพลิดเพลินใจกับนทิ รรศการกวา่ 500 ชนดิ
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ดังจากทั่วโลกที่ลดราคาตลอดปี สนกุ สนานกับกับ
การเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิ เช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รเู ล็ต ไฮโล เป็นต้น
อาหาร

เช้า
กลางวั น
เย็น

ที่พัก

วันที่ 4

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร
อิสระ (ลูกค้าจ่ายเอง)

First World Genting Hotel หรือเทียบเทา่

วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง

วันที่ 4

วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
แผนที่

การเดินทาง

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
ช่วงเช้า+บ่าย

อิสระสัมผัสความเย็นบนเขาตามอัธยาศัย ได้เวลานัดเดินทางสวู่ ั ดถ้ำบาตู
และตอ่ ยังกรงุ กัวลาลัมเปอร์
ชมตึกปิโตรนัส มัสยิดอาเหม็ด อนสุ าวรยี ์ ทหารอาสา พระราชวังอิสตันนา่
ไนการา่ เมอร์เดก้าสแควร์
เดินทางสนู่ ครปตุ ราจายานครแหง่ อนาคต มัสยิดปตุ รามัสยิด สะพานวาวาซันสะพา
นสวยที่สดุ แหง่ หนึง่
จนได้เวลานัดหมายเดินทางสู่สนามบินเพื่อทำการเช็คอินและโหลดสัมภาระ
19:35 เหนิ ฟ้ าจากสนามบินกัวลาลัมเปอร์ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เที่ยวบินที่
AK 896
20:50 ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

วันที่ 4

วัดถ้ำบาตู - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจายา - สนามบิน - สนามบินดอนเมือง
ข้อมูลท่องเที่
ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

อาลาสายหมอกนัง่ กระเช้าไฟฟ้ า
กลับสสู่ ถานกี ระเช้าไฟฟ้ าโกตงจายาและโดยสารรถสนู่ ครกัวลาลัมเปอร์
ระหวา่ งทางให้ทา่ นได้พักเปลี่ยนอิรยิ าบถที่บรเิ วณร้านค้าสินค้าพื้นเมือง
เพื่อเลือกซื้อหาของฝากพื้นเมืองอาทิผงปรงุ บะก๊ ดุ เต๋เคล็ดลับคคู่ รัวมาเลเซียกาแฟข
าวขึ้นชื่อของเมืองอิโปห์
วัดถ้ำบาตู นมัสการ พระขันธกุมาร เป็นศาสนสถานที่ศักด์ ิสิทธ์ ขิ องศาสนาฮนิ ดู
ตึกปิโตรนัส ซึ ่งเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงถึง452เมตร
มัสยิดอาเหม็ด เก่าแก่และสวยที่สุดในมาเลเซีย
อนุสาวร ีย์ทหารอาสา เพื่อลำรึกเหตกุ ารณ์การส้ รู บได้แกส่ งครามโลกครั้ งที่1 และ 2
พระราชวังอิสตันน่า ไนการา่ ที่ประทับของสมเด็จ พระรามาธ ปิ ดีของมาเลเซีย
อาคารสุลตา่ น อับดลุ ซามัดที่ปัจ จ บ
ุ ั นเป็นสถานที่ของทางราชการ
เมอร์ เดก้าสแควร์ ซึ ่งเป็นจั ตุรัสที่ราลึกถึงวันที่มาเลเซียได้ฉลองเอกราชพ้นจากประเทศใน
เครอื งจักรภพ
นครปุตราจายา นครแหง่ อนาคต
อันเป็นที่ตั้งของหนว่ ยงานราชการ รวมถึงทำเนยี บนายกรัฐมนตรี
มัสยิดปุตรา มัสยิดแหง่ เมืองซึ ่งสร้างจากหนิ ออ่ นสีกห
ุ ลาบ ตั้ งอยรู่ มิ ทะเลสาบปตุ รา
สะพานวาวาซัน

สะพานสวยที่สดุ แหง่ หนึง่ ซึ่งมีรปู รา่ งคล้ายลูกศรพงุ่ ออกมาจากอาคารกระทรวงการ
คลัง
อาหาร

เช้า
กลางวั น

ห้องอาหารโรงแรม
ภัตตาคาร

ราคานี้รวม

ค่าที่พัก จำนวน 3 คืน (พัก 2 - 3 คน/ห้อง)
คา่ อาหารตามรายการเดินทาง
ค่ากระเช้าขึ้นเกนติ้ง ไฮแลนด์
คา่ เข้าชมสถานที่ตามรายการเดินทาง

ค่าไกด์ท้องถิ่น (พูดภาษาไทย) - ไกด์เป็นโชเฟอร์ในตั ว
คา่ รถต้ ปู รับอากาศตลอดรายการ
ค่าประกันชีวิต กรณอี ุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
และคา่ รักษาพยาบาลกรณอี บุ ั ติเหตวุ งเงิน ทา่ นละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
ราคานี้ไมร่ วม

คา่ ตั ๋ วเครือ่ งบิน ไป - กลับ ระหวา่ งประเทศ
ค่าอาหารเย็น 1 มื้อ ณ เก็นติ้ง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอื จากรายการทุกชนดิ , มินบิ าร์,ซักรดี ,โทรศัพท์ ฯลฯ
คา่ ทิปไกด์
ค่าธรรมเนยี มวีซ่าสำหรับผ้ เู ดินทางชาวต่างชาติและผ้ ถู ือเอกสารต่างด้าว
ภาษมี ูลคา่ เพิ่ม 7% และ ภาษหี ั ก ณ ที่จา่ ย 3%

รปู ภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

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

