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

 
 

 
 
 

Sunway Lost World of Tambun   คาเมรอนไฮแลนด  เก็นต้ิงไฮแลนด  
กัวลาลัมเปอร TWIN TOWER  , KL TOWER  จัตุรัสเมเดกา 
พระราชวังอิสตานา เนการา  ถํ้าบาตู  ชม  เมืองใหมปตุราจายา 
เก็บสตรอเบอรรี่สดๆจากฟารม  ชอปปงสุดมันสที่ Mitsui Outlet 

สายการบนิ มาเลเซยี แอรไลน   (MH) 
 

     ……ขอเสนอโปรแกรมโปรโมช่ันพิเศษสุด ทองเท่ียวเมืองมาเลเซีย สัมผัสความแตกตางของประเทศเพ่ือนบาน แหลม
มลายู ชมตึกแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก มัสยิดประจําชาติ ชมความเจริญของเมืองหลวงของมาเลเซีย เลือกซ้ือสินคาพื้นเมือง 
พักผอน และเพลิดเพลินกับเคร่ืองเลนนานาชนิด ท่ีเก็นต้ิงฯ พรอมการบริการที่ไดมาตรฐาน…. 
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โปรแกรมวันเดินทาง   กรกฎาคม 16 – 19 , 17 - 20 ก.ค. 59   
    สิงหาคม 11 – 14 , 25 - 28 ส.ค. 59 
    กันยายน 8 – 11 , 22 – 25 ก.ย. 59 
    ตุลาคม 6 - 9, 21 – 24 ต.ค. 59 
    พฤศจิกายน   10 – 13 , 24 - 27 พ.ย. 59 
    ธันวาคม   2 - 5,  9 - 12 ธ.ค. 59 
 
 

วันแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – กัวลา ฯ – Lost World of Tambun  

สายการบินมาเลเซีย แอรไลน (MH)    
03.30 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4  ทางเขาประตู 6  เคานเตอร M   
สายการบินมาลินโด แอร (OD)        
06.00 น.    พรอมคณะท่ี ทาอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 3  อาคาร 1  เคานเตอร 8   

เจาหนาท่ี คอยตอนรับ และ อํานวยความสะดวกดานเอกสารการเดินทางและสัมภาระ 
.............. เดินทางโดย  เท่ียวบินท่ี  ............   นําทานเดินทางสู กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
09.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติ  กัวลาลัมเปอร  KLIA . ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง 
  นําทานออกเดนิทาง โดยรถโคชปรับอากาศ เพื่อเดินทางสูเมืองอิโปร  

เดินทาง ตามเสนทางหลวง  นอรท  เซาท  ไฮเวย   สายหลัก ท่ีสวยงามที่สุดแหงหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน  
ผาน รัฐ สลังงอร ต้ังอยูทางชายฝงทะเลตะวันตกของคาบสมุทรมลายู และลอมรอบกัวลาลัมเปอรไว
ท้ังหมด เปนรัฐท่ีใหญอันดับ 9 ของมาเลเซีย จากนั้นผานเขาสู รัฐเปรัค เปนรัฐซ่ึงมีขนาดใหญเปนอันดับ 
2 บนคาบสมุทรมาเลเซีย  

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (ม้ือท่ี 1)  
บาย  นําคณะเดินทางสู  ถํ้าเปรัค ซ่ึงเปนวัดจีนท่ีอยูในถํ้า มีภาพวาด  

ฝาผนัง พระสังขจาย ฯ   
จากนั้น นําทานเดินทางสู  Lost World of Tambun (ซันเวย 
ลอสเวิลด ออฟ ตัมบูน) หนีจากความวุนวายสูโลกแหงความ
สนุกพรอมสัมผัสประสบการณผจญภัยเชิงอนุรักษแหงแรกใน
มาเลเซีย สวนสนุกท่ีซอนตัวทามกลางหุบเขาแสนงดงามอยาง 
ซันเวย ลอสเวิลด ออฟ ตัมบูน ท่ีจะนําพาทุกทานสนุกสนานกับ
สวนน้ําดําผุดดําวายใน Wave Pool สระเกลียวคล่ืนท่ีใหญท่ีสุดในมาเลเซีย หรือรอนลงบนผืนน้ําให
กระเซ็นสาดกับ Tube Raider สไลเดอรสแปลชท่ียาวท่ีสุดในมาเลเซีย พรอมช่ืนฉํ่าไปกับโซนอาบน้ํา
ซาบซานผสานเสียงดนตรีท่ีจะชวยผอนคลายกายและใจอยางสมดุล อิสระตามอัธยาศัย 
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คํ่า บริการอาหารค่ํา   ณ  หองอาหาร (ม้ือท่ี 2)  
นําทานเขาสู ท่ีพัก  Lost World Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 
 

วันท่ีสองของการเดินทาง  อิโปร – คาเมรอนไฮแลนด   

08.00 น. บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 3) 
หลังอาหาร นําทานเดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด 
ดินแดนแหงการพักผอน ทามกลางธรรมชาติของปา
เขาทิวทัศน ท่ีสวยงามของสองขางทาง เดินทางสู เมือง 
ทาหปาร 

 เดินทางถึง คาเมรอน ไฮแลนด แวะชม ไรใบชาบนยอด

เขา ซ่ึงทานจะมองเห็นคลายผืนกํามะหยี่ปกคลุมท้ังภูเขา ท่ีสวยงามสุด
สายตาบนยอดภูเขาและมี อากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป จากนั้น นําทานข้ึนสู 
เมือง บรินจาง เมืองท่ีสูงสุดของยอดคาเมรอน 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 4) 
นําทานไปชม สวนสตรอเบอรร่ี และสามารถเลือกซ้ือไดแบบสด ๆ ใหม ๆ 
พรอมชมสวนดอกไมที่ปลูกประดับประดาไวอยางสวยงาม  
นําทานสัมผัสความสวยงามของ สวนดอกไมเมืองหนาว และชมสวน
กระบองเพชร ท่ีมากไปดวยความงามของดอกไม เมืองหนาวพันธตางๆ  

   นําทานเขาสูท่ีพัก COPTHORNE HOTEL/ EQUATORIAL HOTEL /  
STRAWBERRY  PARK /  หรือระดับใกลเคียงกัน 

19.00 น. บริการอาหารค่ํา   ณ  หองอาหาร (ม้ือท่ี 5)  
แบบพื้นเมือง สุก้ียาก้ี หรือ ชาบูชาบู ซ่ึงเปนอาหารขึ้นชือ่ของ คาเมรอน 
 

**วันรุงขึน้เราจะตองไปพักบน เก็นติ้งไฮแลนด ควรจัดกระเปา เส้ือผา และ  ของจําเปนตางๆ ไวสําหรับพัก 1 คืน เปน
กระเปาใบเล็ก เพื่อสะดวกในการเดินทางขึน้-ลง กระเชา และคางแรม บนเก็นติ้ง ***-      

การขึ้น หรือ ลง เคเบิ้ลคาร สกายเวย ในบางคร้ังอากาศไมเอ้ืออํานวย เชน มีลมแรง พายุ ฝนตกหนัก  เปนตน  
การใหบริการจะอยูในดุลยพนิิจของเจาหนาท่ีผูควบคุมดแูล 

 

วันท่ีสามของการเดินทาง  คาเมรอนไฮแลนด  - เก็นติ้งไฮแลนด  

เชา อรุณสวัสดิ์ บริการอาหารเชา  ณ หองอาหารของโรงแรม (ม้ือท่ี 6) 
นําทานเดนิทางสูตลาดพื้นเมืองเลือกซ้ือสินคาตางๆ อาทิเชน พืชผักเมืองหนาวดอกไมสดและแหงราคา
ถูกท่ีทานสามารถเลือกซ้ือไดตามความพอใจ 
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จากนั้นอําลาคาเมรอน ไฮแลนด เพื่อออกเดินทางสู เก็นต้ิงไฮแลนด ระหวางทางแวะชม น้ําตก   อีสกันดา 
และผานชมวิถีชีวิตของชาวเงาะปาซาไก ท่ีเปนชนพื้นเมืองดั้งเดิม 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน   ณ  ภัตตาคาร  (ม้ือท่ี 7) 
เดินทางตอสู เก็นติ้งไฮแลนด ถึงสถานีกระเชาลอยฟา นําทานข้ึนสู
ยอด เก็นต้ิง ไฮแลนด โดยการนั่งกระเชาท่ีเร็วท่ีสุดในโลก  SKY 
WAY ยาวท่ีสุดในเอเชีย3.4กิโลเมตร ชมความสวยงามของ ผืนปา
ดงดิบดานลาง สัมผัสบรรยากาศท่ีหนาวเย็นแบบสบายๆ  ชมอัคร-
สถานคาสิโน และโรงแรม ท่ีพักต้ังอยูบนยอดเขาสูงกวาระดับน้ําทะเลกวา 6,000 ฟต  
นําทานเขาท่ีพัก..บนยอดเก็นติ้ง ไฮแลนด FIRST  WORLD HOTEL.ใกลสวนสนุก และ คาสิโนระดับ
โลก 

18.00 น. บริการอาหารค่ํา  ณ หองอาหาร  (ม้ือท่ี 8) ของโรงแรม  
หลังอาหารเชิญทาน อิสระตามอัธยาศัย หรือเส่ียงโชคในบอนคาสิโนใหม ท่ีเปดตลอด 24 ช่ัวโมง หรือ
เดินเท่ียวชมแสงสียามราตรี ของเก็นต้ิงฯ 
โรงแรมท่ีพัก  First world Hotel / Awana Hotel  หรือระดับใกลเคียงกัน 

 

(สุภาพบุรุษ สุภาพสตรีแตงกายสุภาพ รองเทาหุมสน อายุต่ํากวา 21 ปหาม 
เขาคาสิโน)  * บนเก็นติ้งไฮแลนด อุณหภูมิ โดยเฉล่ีย 15 -22 องศาเซลเซียส  

ควรเตรียมเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวไปดวย * 
 

วันท่ีส่ีของการเดินทาง  เก็นติ้งไฮแลนด – ถ้ําบาต ู (Batu Cave) – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพฯ 

07.00 น. บริการอาหารเชา   ณ หองอาหารของโรงแรม   (ม้ือท่ี 9) 
อําลาเก็นต้ิงฯ นําทานลงกระเชา  เพื่อมานั่งรถโคช เดินทางตอสู  กรุง
กัวลาลัมเปอร  แวะชม ถํ้าบาตู (Batu Cave) สรางข้ึนเปนวัดในศาสนา
ฮินดูเพื่ออุทิศถวายแดพระขันธ-กุมาร เทพองคหนึ่งในศาสนาฮินดู  มีรูป
ปนของพระขันธกุมารสูงถึง 42.7 เมตร ยืนเดนเปนสงาเปนท่ีนา
ประทับใจแกผูมาเยือน….จากนั้นนําทาน เขาชม บักกุดเต ซ่ึงเปนเคร่ือง
ยาจีน ท่ีข้ึนช่ือในประเทศมาเลเซีย ทานสาม  ารถมาดัดแปลงใสเปนหมู ไก ปรุงไดตามใจชอบกับขาวสวย
รอนๆๆ ใหทานเลือกซ้ือ สมควรแกเวลานําทานเดินทางเขาสูตัวเมืองหลวง กัวลาลัมเปอร ซ่ึงอยูในรัฐสลัง
งอร เปนแหลงแรดีบุก มากท่ีสุดของโลก จากนั้นนําทานเขาเลือกซ้ือ ชอคโกแลต ท่ีโรงงานผลิตเองจําหนาย
เองในราคากันเอง  
นําทานเดินทางสู พระราชวังอิสตานาเนการา(istana negara palace) 
พระราชวังแหงชาติของประเทศมาเลเซีย งดงามไปดวยสถาปตยกรรมและ
สวนสวยหรูหราอลังการบนเน้ือท่ีกวางขวาง กวา 100,000 ตารางเมตร เปน
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สถานท่ีประทับของสมเด็จพระราชาธิบดี หรือยังดีเปอรตวนอากงของประเทศมาเลเซีย ตัวพระราชวังเปน
กลุมอาคารรูปทรงโดม ซ่ึงทาสีทอง ทางเขาดานหนามีทางเขาพิเศษหลายเสนทาง นักทองเที่ยวสามารถ
ไปแวะชมไดทุกวัน แตสามารถถายภาพไดแคบริเวณดานหนาพระราชวังเทานั้น  

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร (ม้ือท่ี 10) 
จากน้ัน เท่ียวชม จัตุรัสเมเดกา หรือ สนามหลวงมาเลเซีย เปนท่ีต้ังของ
เสาธงท่ีสูงท่ีสุดในโลก ซ่ึงเปนธงชาติประจําชาติมาเลเซีย ท่ีไดรับการชัก
ข้ึนสูยอดเสา เม่ือเวลาเที่ยงคืนของวันท่ี 30 สิงหาคม ค.ศ. 1957 เม่ือ
ไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษ สวนฝงตรงขามกับจัตุรัสฯ เปนอาคาร
สุลตานอับดุล ซาหมัด ซ่ึงกลายเปนสัญลักษณของประเทศมาเลเซียไป
แลว อาคารแหงนี้เปนสถาปตยกรรมแบบ มูริส อินเดียผสมผสานกับศิลปะแบบอาหรับ ความสูงของยอด
โดมมีขนาดเทากับ 40 เมตร และหอนาฬิกาท่ีต้ังตระหงานอวดความสวยงามของตัวตึก 
ชมอนุสาวรียแหงชาติมาเลเซีย  (The Malaysian National Monument) หรืออนุสาวรียทหารอาสา สราง
ข้ึนเพื่อรําลึกถึงทหารหาญท่ีเสียชีวิตจากสงครามในอดีตไดแกสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 (คศ.1914-1918)  สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (1939-1945) ญ่ีปุนบุกยึด
มาเลเซีย และการตอสูกับคอมมิวนิสต (1948-1960) อนุสาวรียแหงนี้ต้ังอยู
ใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร ซ่ึงตกแตงใหเปนสวนสาธารณะและเปนสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีท้ังชาวมาเลเซียและชาวตางชาติเดินทางมาชมกนัเปนจํานวนมาก 

 นําทานเดินทางสู Putrajaya เมืองหลวงใหมของ มาเลเชีย ท่ี
ไดนําเอาหนวยงานของราชการมารวมกันไวในท่ีเดียวกัน 
ถายรูปเปนท่ีระลึกกับ มัสยิดสีชมพู ทําเนียบรัฐบาล 
พระราชวังสุลตานประจํารัฐสลังงอ ชมทะเลสาบ เปอรดานาปุ
ตรา ชมความสวยงามดานการกอสรางและการออกแบบทาง
สถาปตยกรรม ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว และการวางผังเมืองอยาง
มีระบบ 
 จากนั้นนําทานเดินทางสู Mitsui Outlet Park KLIA Sepang หางสรรพสินคาแหงใหมบนพื้นท่ีหลาย
หม่ืนตารางเมตรของมาเลเซีย ซ่ึงอยูใกลกับอาคารผูโดยสารเดิมของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร 
ภายในประกอบไปดวยรานคาแบรนดดังนับรอย จากสินคาหลายประเภทต้ังแตเคร่ืองสําอางค เคร่ืองกีฬา
ไปจนถึงสินคาแฟช่ัน 

 นอกจากโซนช็อปปงแลว ภายในยังมีศูนยอาหารขนาด 24,000 ตารางเมตรและจอภาพแสดงกําหนดการณ
ข้ึนลงของเท่ียวบินอยูหลายจุด เพื่อชวยนักทองเท่ียวไมใหพลาดการเดินทางอีกดวย สําหรับ Mitsui Outlet 
Park KLIA Sepang เปนโครงการซ่ึง Mitsui Fudosan Co. บริษัทพัฒนาท่ีดินรายใหญของญ่ีปุนกับการทา
อากาศยานมาเลเซียลงทุนรวมกัน 

 เดินทางสู  สนามบินนานาชาติ  K L I A.  แหงใหมท่ีทันสมัยของภูมิภาค 
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21.55 น. เดินทางสูกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)โดย เท่ียวบินท่ี MH796 
23.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอมความประทับใจทุกทาน… 
 

          
 

รายการทองเท่ียวนี้อาจเปล่ียนแปลง หรือสลับสับเปล่ียนกันไดตามความเหมาะสม  
โดยอยูในดุลยพินิจของหัวหนาทัวรและผูประสานงานทองถ่ินในคร้ังนัน้ ๆ  
โดยจะยึดถือประโยชนของทานเปนสําคัญ และขึ้นอยูกับสภาพการณปจจุบัน 

 

หนังสือเดินทางไทยตองมีอายุเหลือกอน เดินทางอยางนอย  6 เดือน ไมตองทําวีซา 

 

สําหรับทานท่ีเดินทาง จํานวน 3 ทาน มีเตยีงเสริมบริการให ยกเวน บนเก็นติ้ง ไฮแลนด 
 

Tax-Insurance-Fuel Charge  ท่ีเรียกเก็บโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา  ณ วันท่ี  21  พฤษาภาคม 2559 
หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกลาว  

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง 

อัตรานี้รวม  
- คาต๋ัวเคร่ืองบิน ไป - กลับ กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร – กรุงเทพ  คาภาษนี้ํามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบิน          

 -    คาภาษีสนามบินไทย และ มาเลเซีย       
 -    คาโรงแรม ท่ีพักตามท่ีระบุ  3  คืน      
 -    คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ         
 -    คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ท่ีระบุในรายการ  
 -    คาบริการรถนําเท่ียวตลอดการเดินทาง       
 -    มัคคุเทศกนําเท่ียวบริการตลอดการเดนิทาง     
 -    คาประกันภยัในการเดินทางวงเงิน ทานละ  1,000,000 บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม) 
 -    บริการน้ําดื่มทุกวนั 

CM_C คาเมรอน  เก็นต้ิง  กัวลาลัมเปอร ปตุราจายา  !!   4 วัน 3 คืน  
MH  

อัตราคาบริการ ไฟลท เวลาเดินทาง 
ผูใหญ 

พักหองคู 
เด็กตํ่ากวา 12 ป 
พักกับผูใหญ 

พักเดีย่ว 
จายเพิ่ม 

กรกฎาคม-ธันวาคม2559 
   MH 

 
05.55-09.05 
18.05-19.10 15,888 15,888 1,500 

OD 09.05-12.15 
16.00-17.10 
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อัตรานี้ไมรวม  
-     คาหนังสือเดินทาง 
-     คาใชจายสวนตัวท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาโทรศัพท , ซักรีดฯ   
-     คาทําวีซาคนตางดาว  
-     ภาษีมูลคาเพิ่ม  7 % และ ภาษีหกั ณ ท่ีจาย  3 % ฯ (ในกรณีขอใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-     คาทิปไกดทองถ่ินและคนขับรถ  
 

เงื่อนไขการสํารองท่ีนั่ง 
1. วางเงินมัดจําทานละ  5,000  บาท   
     (หากยังไมชําระคามัดจํา  ยังไมถือวาการสํารองท่ีนั่งนั้นสมบูรณบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ รับผูท่ีพรอมชําระคามัดจํากอน) 
2. สงสลิปการโอนเงิน และ สําเนาพาสปอรตของผูเดินทางทุกทานมายังบริษัทฯ โดยชองทางดังตอไปนี้ 

แฟกซ  02-4337178-9   ID Line : ck.tour   อีเมล    info@choktaweetour.com 
3. เม่ือทานสํารองท่ีนั่ง ในทัวรเรียบรอยแลว ในกรณีท่ีทานไมสามารถรับประทานอาหารบางประเภท หรือ ถือศีล 

มังสวิรัติ กรุณาแจงใหแผนกขายทราบลวงหนาอยางนอย 7 วัน กอนการเดินทาง 
 

การยกเลิก 
1 ยกเลิกกอนการเดินทาง  30 วัน - หักคาใชจายบางสวน  
2 สําหรับกรุปท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือ กรุปท่ีมีการการันตีคามัดจําท่ีพกัไมวาโดยตรงหรือโดยการ
ผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ ซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได  
3 ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป - เก็บคาใชจาย 6,000 บาท  
4 ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน - เก็บคาใชจาย 50 % ของราคาทัวร  
5 ยกเลิกกอนการเดินทาง 1- 6 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100% 

หมายเหตุ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้  เม่ือเกิดเหตุจําเปน สุดวิสัย จนไมอาจ

แกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีส่ิงของสูญหาย หรือไดรับบาดเจ็บ ท่ีนอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหนา
ทัวร และเหตุสุดวิสัยบางประการ  เชน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ 
         

หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวา 
ทานและคณะไดยอมรับในขอตกลงและเงือ่นไข ท่ีบริษัทฯ ไดระบุไวขางตนทุกประการ 

 
          

 
 


