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มาเลเซีย 2 สวนสนุก 4 วัน 3 คืน
พัก Lost World 1 คืน, คาเมรอน 1 คืน , เก็นติ้งไฮแลนด 1 คืน

Sunway Lost World of Tambun คาเมรอนไฮแลนด เก็นติ้งไฮแลนด
กัวลาลัมเปอร TWIN TOWER , KL TOWER จัตุรัสเมเดกา
พระราชวังอิสตานา เนการา ถ้ําบาตู ชม เมืองใหมปตุ ราจายา
เก็บสตรอเบอรรี่สดๆจากฟารม ชอปปงสุดมันสที่ Mitsui Outlet
สายการบิน มาเลเซีย แอรไลน (MH)
……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมชั่นพิเศษสุด ทองเที่ยวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของประเทศเพื่อนบาน แหลม
มลายู ชมตึกแฝดที่สูงที่สุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของเมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง
พักผอน และเพลิดเพลินกับเครื่องเลนนานาชนิด ที่เก็นติ้งฯ พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน….

โปรแกรมวันเดินทาง

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

22 – 25 ก.ย. 59
6 - 9, 21 – 24 ต.ค. 59
10 – 13 , 24 - 27 พ.ย. 59
2 - 5, 9 - 12 ธ.ค. 59
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – กัวลา ฯ – Lost World of Tambun
สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)
03.30 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเขาประตู 6 เคานเตอร M
สายการบินมาลินโด แอร (OD)
06.00 น. พรอมคณะที่ ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 เคานเตอร 8
เจาหนาที่ คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ
..............
เดินทางโดย เที่ยวบินที่ ............ นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย
09.05 น.
ถึง สนามบินนานาชาติ กัวลาลัมเปอร KLIA . ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
นําทานออกเดินทาง โดยรถโคชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสูเมืองอิโปร
เดินทาง ตามเสนทางหลวง นอรท เซาท ไฮเวย สายหลัก ที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน
ผาน รัฐ สลังงอร ตั้งอยูทางชายฝงทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู และลอมรอบกัวลาลัมเปอรไว
ทั้งหมด เปนรัฐที่ใหญอันดับ 9 ของมาเลเซีย จากนั้นผานเขาสู รัฐเปรัค เปนรัฐซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ
2 บนคาบสมุทรมาเลเซีย
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บาย
นําคณะเดินทางสู ถ้ําเปรัค ซึ่งเปนวัดจีนที่อยูในถ้ํา มีภาพวาด
ฝาผนัง พระสังขจาย ฯ
จากนั้น นําทานเดินทางสู Lost World of Tambun (ซันเวย
ลอสเวิลด ออฟ ตั มบูน) หนี จากความวุน วายสูโลกแหง ความ
สนุกพรอมสัมผัสประสบการณผจญภัยเชิงอนุรักษแหงแรกใน
มาเลเซีย สวนสนุกที่ซอนตัวทามกลางหุบเขาแสนงดงามอยาง
ซันเวย ลอสเวิลด ออฟ ตัมบูน ที่จะนําพาทุกทานสนุกสนานกับ
สวนน้ําดําผุดดําวายใน Wave Pool สระเกลียวคลื่นที่ใหญที่สุดในมาเลเซีย หรือรอนลงบนผืนน้ําให
กระเซ็นสาดกับ Tube Raider สไลเดอรสแปลชที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย พรอมชื่นฉ่ําไปกับโซนอาบน้ํา
ซาบซานผสานเสียงดนตรีที่จะชวยผอนคลายกายและใจอยางสมดุล อิสระตามอัธยาศัย
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 2)
นําทานเขาสู ที่พัก Lost World Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
วันที่สองของการเดินทาง
อิโปร – คาเมรอนไฮแลนด
08.00 น.
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด
ดินแดนแหงการพักผอน ทามกลางธรรมชาติของปา
เขาทิวทัศน ที่สวยงามของสองขางทาง เดินทางสู เมือง
ทาหปาร
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เดินทางถึง คาเมรอน ไฮแลนด แวะชม ไรใบชาบนยอดเขา ซึ่งทานจะมองเห็นคลายผืนกํามะหยี่ปกคลุม
ทั้งภูเขา ที่สวยงามสุดสายตาบนยอดภูเขาและมี อากาศหนาวเย็นตลอดทั้ง
ป จากนั้น นําทานขึ้นสู เมือง บรินจาง เมืองที่สูงสุดของยอดคาเมรอน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 4)
นําทานไปชม สวนสตรอเบอรรี่ และสามารถเลือกซื้อไดแบบสด ๆ ใหม ๆ
พรอมชมสวนดอกไมที่ปลูกประดับประดาไวอยางสวยงาม
นํา ท า นสั ม ผั สความสวยงามของ สวนดอกไม เ มือ งหนาว และชมสวน
กระบองเพชร ที่มากไปดวยความงามของดอกไม เมืองหนาวพันธตางๆ
นําทานเขาสูที่พัก COPTHORNE HOTEL/ EQUATORIAL HOTEL /
STRAWBERRY PARK / หรือระดับใกลเคียงกัน
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 5)
แบบพื้นเมือง สุกี้ยากี้ หรือ ชาบูชาบู ซึ่งเปนอาหารขึ้นชือ่ ของ คาเมรอน

**วันรุงขึน้ เราจะตองไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด ควรจัดกระเปา เสื้อผา และ ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับพัก 1 คืน เปน
กระเปาใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึน้ -ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางครั้งอากาศไมเอื้ออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก เปนตน
การใหบริการจะอยูในดุลยพินิจของเจาหนาที่ผูควบคุมดูแล
วันที่สามของการเดินทาง
คาเมรอนไฮแลนด - เก็นติ้งไฮแลนด
เชา
อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นําทานเดินทางสูตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินคาตางๆ อาทิเชน พืชผักเมืองหนาวดอกไมสดและแหงราคา
ถูกที่ทานสามารถเลือกซื้อไดตามความพอใจ
จากนั้นอําลาคาเมรอน ไฮแลนด เพื่อออกเดินทางสู เก็นติ้งไฮแลนด ระหวางทางแวะชม น้ําตก อีสกันดา
และผานชมวิถีชีวิตของชาวเงาะปาซาไก ที่เปนชนพื้นเมืองดั้งเดิม
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มือ้ ที่ 7)
เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด ถึงสถานีกระเชาลอยฟา นําทานขึ้นสู
ยอด เก็นติ้ง ไฮแลนด โดยการนั่งกระเชาที่เร็วที่สุดในโลก SKY
WAY ยาวที่สุดในเอเชีย3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนปา
ดงดิบดานลาง สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นแบบสบายๆ ชมอัครสถานคาสิโน และโรงแรม ที่พักตั้งอยูบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต
นําทานเขาที่พัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด FIRST WORLD HOTEL.ใกลสวนสนุก และ คาสิโนระดับ
โลก
18.00 น.
บริการอาหารค่ํา ณ หองอาหาร (มื้อที่ 8) ของโรงแรม
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หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคในบอนคาสิโนใหม ที่เปดตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
เดินเทีย่ วชมแสงสียามราตรี ของเก็นติ้งฯ
โรงแรมที่พัก First world Hotel / Awana Hotel หรือระดับใกลเคียงกัน
(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหาม
เขาคาสิโน) * บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉลี่ย 15 -22 องศาเซลเซียส
ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย *
วันที่สี่ของการเดินทาง
เก็นติ้งไฮแลนด – ถ้ําบาตู (Batu Cave) – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพฯ
07.00 น.
บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
อําลาเก็นติ้งฯ นําทานลงกระเชา เพื่อมานั่งรถโคช เดินทางตอสู กรุง
กัวลาลัมเปอร แวะชม ถ้ําบาตู (Batu Cave) สรางขึ้นเปนวัดในศาสนา
ฮินดูเพื่ออุทิศถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู มีรูป
ปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนที่นา
ประทับใจแกผูมาเยือน….จากนั้นนําทาน เขาชม บักกุดเต ซึ่งเปนเครื่อง
ยาจีน ที่ขึ้นชื่อในประเทศมาเลเซีย ทานสาม ารถมาดัดแปลงใสเปนหมู ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวย
รอนๆๆ ใหทานเลือกซื้อ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซึ่งอยูในรัฐสลัง
งอร เปนแหลงแรดีบุก มากที่สุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือกซื้อ ชอคโกแลต ที่โรงงานผลิตเองจําหนาย
เองในราคากันเอง
นําทานเดินทางสู พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace)
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเนื้อที่กวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปน
สถานที่ ป ระทั บ ของสมเด็ จ พระราชาธิ บ ดี หรื อ ยั ง ดี เ ปอร ต วนอากงของ
ประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปนกลุมอาคารรูปทรงโดม ซึ่งทาสีทอง
ทางเข าดานหนามีทางเขาพิ เศษหลายเสนทาง นั กทองเที่ยวสามารถไปแวะชมไดทุก วัน แตสามารถ
ถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 10)
จากนั้น เที่ยวชม จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนที่ตั้งของ
เสาธงที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ที่ไดรับการชัก
ขึ้นสู ยอดเสา เมื่อเวลาเที่ ยงคืนของวัน ที่ 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เมื่ อ
ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ เปนอาคาร
สุลตานอับดุล ซาหมัด ซึ่งกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไป
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แลว อาคารแหงนี้เปนสถาปตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาที่ตั้งตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก
ชมอนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย (The Malaysian National Monument) หรืออนุสาวรียทหารอาสา สราง
ขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารหาญที่เสียชีวิตจากสงครามในอดีตไดแกสงครามโลก
ครั้งที่ 1 (คศ.1914-1918) สงครามโลกครั้งที่ 2 (1939-1945) ญี่ปุนบุกยึด
มาเลเซีย และการตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-1960) อนุสาวรียแหงนี้ตั้งอยู
ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซึ่งตกแตงใหเปนสวนสาธารณะและเปนสถานที่
ทองเที่ยวที่ทั้งชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชมกันเปนจํานวนมาก
นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ที่
ได นํ า เอาหน ว ยงานของราชการมารวมกั น ไว ใ นที่ เ ดี ย วกั น
ถายรูปเปนที่ระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล
พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอรดานาปุ
ตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม ที่มีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยาง
มีระบบ
จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นที่หลาย
หมื่นตารางเมตรของมาเลเซีย ซึ่งอยูใกลกับอาคารผูโดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร
ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนับรอย จากสินคาหลายประเภทตั้งแตเครื่องสําอางค เครื่องกีฬา
ไปจนถึงสินคาแฟชั่น
นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนดการณ
ขึ้นลงของเที่ยวบินอยูหลายจุด เพื่อชวยนักทองเที่ยวไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui Outlet
Park KLIA Sepang เปนโครงการซึ่ง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาที่ดินรายใหญของญี่ปุนกับการทา
อากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกัน
เดินทางสู สนามบินนานาชาติ K L I A. แหงใหมที่ทนั สมัยของภูมภิ าค
เดินทางสูกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดย เที่ยวบินที่ MH796
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจทุกทาน…

 
รายการทองเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันไดตามความเหมาะสม
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูป ระสานงานทองถิ่นในครัง้ นัน้ ๆ
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจ จุบัน
หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย 6 เดือน ไมตองทําวีซา
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คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร ปุตราจายา !! 4 วัน 3 คืน

CM_C

MH

อัตราคาบริการ
กันยายน – ธันวาคม 2559

ไฟลท

เวลาเดินทาง

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่ํากวา 12 ป
พักกับผูใหญ

พักเดีย่ ว
จายเพิ่ม

MH

05.55-09.05
18.05-19.10
09.05-12.15
16.00-17.10

15,888

15,888

1,500

OD

สําหรับทานที่เดินทาง จํานวน 3 ทาน มีเตียงเสริมบริการให ยกเวน บนเก็นติ้ง ไฮแลนด
Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2559
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ คาภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน
- คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย
- คาโรงแรม ที่พักตามที่ระบุ 3 คืน
- คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
- คาเขาชมสถานที่ตางๆ ที่ระบุในรายการ
- คาบริการรถนําเที่ยวตลอดการเดินทาง
- มัคคุเทศกนําเที่ยวบริการตลอดการเดินทาง
- คาประกันภัยในการเดินทางวงเงิน ทานละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
- บริการน้ําดื่มทุกวัน
อัตรานี้ไมรวม
- คาหนังสือเดินทาง
- คาใชจายสวนตัวทีน่ อกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ
- คาทําวีซาคนตางดาว
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 % และ ภาษีหกั ณ ที่จาย 3 % ฯ (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- คาทิปไกดทองถิ่นและคนขับรถ
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เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
1. วางเงินมัดจําทานละ 5,000 บาท
(หากยังไมชําระคามัดจํา ยังไมถือวาการสํารองที่นั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูที่พรอมชําระคามัดจํากอน)
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ โดยชองทางดังตอไปนี้
แฟกซ 02-4337178-9
ID Line : ck.tour
อีเมล info@choktaweetour.com
3. เมื่อทานสํารองที่นั่ ง ในทัว รเรียบรอยแลว ในกรณีที่ทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศี ล
มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง
การยกเลิก
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน - หักคาใชจายบางสวน
2 สําหรับกรุปที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุป ที่มีการการันตีคามัดจําที่พกั ไมวาโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งไมอาจขอคืนเงินได
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร
5 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%
หมายเหตุ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจ
แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สิ่งของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ่ นไข ที่บริษทั ฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ

 

