
 

 

รหัสทัวร B2B1902588 

ทัวรมาเลเซีย MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน (MH) 
คาเมรอน ไฮแลนด   มัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพ ู  ถํ้าบาตู (Batu Cave) 
ชมยอดเขาเก็นต้ิง   ตึกแฝดปโตรนัส   ชอปสินคาแบรนดดังที่ Mitsui Outlet 
 

 
 



 

 

วันที่ 1 กรุ ง เทพ ฯ (สนามบิ นสุ วรรณ ภู มิ )-กั วลาลัม เปอร (สน ามบิ นมาเล เซีย )
(MH785:11.05-14.15)-คาเมรอนไฮแลนด–นํ้าตกอีสกันดา 

09.00 น. คณะมาพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคานเตอร M 
เช็คอินกรุปของสายการบิน มาเลเซียแอรไลน (Malaysia Airline) โดยมีเจาหนาที่ให
การตอนรับ และอํานวยความสะดวก 

11.05 น. นําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย เมืองกัวลาลัมเปอร โดยสายการบิน มาเลเซียแอร
ไลน เที่ยวบินที่ MH785 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 

14.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากรแลว (เวลาที่ประเทศมาเลเซียเร็วกวาประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  นําทานผาน
ขั้นตอนการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 

 เดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด ซึ่งเปนสถานที่ตากอากาศ พักผอนที่ขึ้นชื่อท่ีสุดแหงหน่ึง
ของประเทศมาเลเซีย ดินแดนที่อยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 4,500 ฟุต ระหวางทางทาน
จะไดชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซอนตลอดสองขางทาง เพลิดเพลินกับความงดงาม
ซึ่งประกอบดวย ส่ิงกอสรางและประวัติตางๆ มากมาย ชมความงามของไรชาคาเมรอน 
ที่ปลูกทั่วทั่งขุนเขา พรอมกับทัศนียภาพอันสวยงาม ใหทุกทานไดอิสระเลือกชิมชา
รสชาติตางๆและถายรูปธรรมชาติอันสวยงาม นําทานแวะถายรูปคูกับน้ําตกอีสกันดา 
ซึ่งเปนน้ําตกที่มีความสวยงามแบบธรรมชาติอยางมาก ตั้งอยูระหวางเสนทางลงจากคา
เมรอนไฮแลนด โดยชื่อเต็มน้ําตกอีสกันดาก็คือ Lata Iskandar Waterfall อยูใน
รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย โดยเปนน้ําตกธรรมชาติที่มีความชุมชื่นและมีน้ําไหลตลอด
ทั้งป 



 

 

 
คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  

ที่พัก Nova Hotel Cameron Highlands  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 
 

วันที่ 2 คาเมรอน ไฮแลนด - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร – เก็นติ้ง – หาง First 
World Plaza 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 นําทานสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสนเย็นสบาย บนยอดเขาในยามเชา นําทานชม สวน

สตรอเบอรี่ ที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป จากน้ันนําทานไปชม สวนลาเวนเดอร 
(Lavender Cameron Garden) ใหทานไดอิสระถายรูปตามอัธยาศัย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
จากน้ันนําทานเดินทางสูยอดเขาเก็นติ้ง (City of Entertainment) สถานที่พักตาก
อากาศอันเล่ืองชื่อ เดินทางถึงสถานีกระเชาไฟฟ�า นําทานน่ังกระเชาลอยฟ�าจากสถานที 
SKY WAY สูยอดเขา เก็นติ้ง ไฮแลนด นครที่ไมเคยหลับใหล มีอากาศหนาวเย็น
ตลอดทั้งป ใชเวลาประมาณ 10 นาที น่ังกระเชาขามภูเขาที่ที่มีความอุดมสมบูรณของ
ป�าอยูอยางมาก จากน้ันนําทานชมเฟสรทเวิลดพลาซา ใหทานไดเพลิดเพลินกับ CITY 
OF ENTERTAINMENT เพลิดเพลินกับการชอปปم�งที่  FIRST WORLD PLAZA 
และใหมลาสุดเพ่ิงเปดป 2017 หางสรรพสินคา SKY AVENUE เปนหางสรรพสินคา
ที่ทันสมัยและใหญโตบนยอดเขา ที่เต็มไปดวยสินคาแบรนดเนมชั้นนําของโลกมากมาย 
ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารนานาชาติมากมาย รวมถึงรานอาหารไทย อาหาร



 

 

จีน อาหารญี่ปุ�น อาหารมาเลเซีย หรือจะเลือกน่ังรถรางชมโดยรอบเก็นติ้ง และสามารถ
สนุกกับ SNOW WORLD โลกแหงหิมะ ใหเด็กๆไดสนุกสนานเต็มที่กับ บานผีสิง 
อิสระตามอัธยาศัย(ไมรวมคาเครื่องเลน) หรือใหทานสนุกกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปด
ตลอด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเลนที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจค หรือ
ทานจะเลือกซื้อชมโชวระดับโลกตามอัธยาศัย (กรณีทานที่จะเขาคาสิโน **สุภาพบุรุษ
ควรสวมเสื้อคอปกและรองเทาหุมสน สุภาพสตรีแตงกายสุภาพและเด็กอายุตํ่า
กวา 21ป หามเขาคาสิโน**) 
**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการ

ทองเที่ยว** 
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย 

ที่พัก นํ าคณ ะเข าสู ที่ พั ก  Awana Hotel  Genting Hightland or First World 
Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 
***First World Hotel ไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ไมมีเตียงเสริม พักเดี่ยวเพ่ิม
ทานละ 1,500 บาท เฉพาะที่ First World Hotel เทานั้น*** 
**ในกรณีที่ไมสามารถเขาพักโรงแรม ที่เกนติ้งได จะเปลี่ยนเปนพักโรงแรม ใน
กัวลาลัมเปอร Arenaa Star Hotel ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา** 
 

วันที่ 3 
ถํ้าบาตู–ตึกแฝดปโตรนัส–เมืองใหมปุตตราจายา–มัสยิดปุตรา–ช็อปปم�ง Mitsui 
Outlet–กัวลาลัมเปอร (สนามบินมาเลเซีย) (MH796:22.00-23.10) กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูมิ) 

เชา บริการอาหารเชาณหองอาหารของโรงแรม 
 
 

นําทานเดินทางสู ถํ้าบาตู เปนสัญลักษณของรัฐสลังงอรและไดรับความนิยมในหมู
นักทองเที่ยว เปนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมในศาสนาฮินดูอีกดวย ในแตละป ผูมี
ใจศรัทธาและนักทองเที่ยวหลายพันคนเดินทางมาที่น่ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวาง
เทศกาลประจําปไทปูซัม  
ถํ้าหินปูนแหงน้ีตั้งอยูทางดานเหนือของกรุงกัวลาลัมเปอร ประกอบดวยสามถํ้าหลัก ซึ่ง
ใชเปนวัดและศาลฮินดู สิ่งที่นาสนใจที่สุดของถํ้าบาตูก็คือ รูปปم�นเทพของศาสนาฮินดู
ขนาดใหญที่ตั้งอยูใกลกับปากถํ้า นอกจากน้ี หากคุณเดินขึ้นบันได 272 ขั้น คุณจะ



 

 

สามารถมองเห็นทัศนียภาพและเสนขอบฟ�าที่สวยงามของเมืองไดอยางชัดเจน รอบๆ 
วัด คุณจะเห็นลิงวิ่งเลนกันอยางอิสระ ท่ีน่ียังเปนจุดปนหนาผาที่ไดรับความนิยมในหมู
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย นอกจากน้ี ยังมีถํ้ารามายณะซึ่งดานในมีภาพวาด
ของพระเจาในศาสนาฮินดูใหเที่ยวชม 
นําทานถายรูปกับ ตึกแฝดปโตรนัส (ไมรวมคาขึ้น 28 USD) ซึ่งเปนสัญลักษณของ
ตึกระฟ�าในกัวลาลัมเปอร และยังเปนอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก ที่สูงถึง 452 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   
บาย 

 
นําทานเดินทางสูเมือง ปุตราจายา(Putrajaya City) เมืองแหงอนาคตที่มีความ
งดงามประดุจเมืองเนรมิตเปนเมืองที่ใหความสําคัญ กับสิ่งแวดลอม พลังงานสะอาด
และเทคโนโลยี่สมัยใหม และยังเปนที่ตั้งของหนวยงานราชการ รวมถึงทําเนียบ
นายกรัฐมนตรี ชมความงามของสถาปตยกรรมที่สวยงามในนครแหงใหมของมาเลเซีย 
นําทานชมจัตุรัสปุตรา นําทานชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู มัสยิดแหงเมืองซึ่งสรางจาก
หินออนสีกุหลาบ ตั้งอยูริมทะเลสาบปุตรา 
หลังจากน้ันใหทานอิสระช็อปปم�งที่ หางสินคาแบรนดดัง มิตซุอิ (Mitsui Outlet) 
เอาทเลทระดับพรีเมียม ทีมีสินคาลดราคามากมาย เปนหางสรรพสินคาแหงใหมของ
มาเลเซีย ซึ่งอยูใกลกับอาคารผู โดยสารของสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร 
ประกอบดวยรานจําหนายสินคาแบรนดดังนับรอยราน ต้ังแตแบรนดเครื่องสําอาง กีฬา 
ไปจนถึงสินคาแฟชั่น บนพื้นที่หลายหมื่นตารางเมตรกับความตื่นตาตื่นใจที่เพิ่งเปด
ใหบริการไปเมื่อกลางปที่ผานมา 



 

 

**อิสระอาหารเย็น เลือกทานอาหารตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกสบายในการ
ทองเที่ยว** 

19.00 น. สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินมาเลเซีย 
22.00 น. นําทานเดินทางกลับสู กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน มาเลเซียแอรไลน เที่ยวบินที่ 

MH796 ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
23.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสด์ิภาพ พรอมความประทับใจ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปมัคคุเทศกทองถิ่นและคนขับรถ 

รวม 1,500 บาท /ทาน/ทริป 

หัวหนาทัวรที่ดูแลคณะจากเมืองไทยตามแตทานจะเห็นสมควร 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 

อัตราคาบริการ : MALAYSIA HOT PROMOTION 3 วัน 2 คืน BY MH 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

พักกับผูใหญ 1 
ทาน  

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(เสริมเตียง) 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

พักเด่ียว 
ทานละ 

วันที่ 6-8 ก.ย. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 13-15 ก.ย. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 04-06  ต.ค. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 12-14  ต.ค. 62 9,999 .- 9,999 .- 9,999 .- 9,999 .- 4,500.- 
วันที่ 18-20  ต.ค. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 25-27  ต.ค. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 01-03  พ.ย. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 15-17 พ.ย. 62 7,999 .- 7,999 .- 7,999 .- 7,999 .- 4,500.- 
วันที่ 22-24 พ.ย. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 8,999 .- 4,500.- 
วันที่ 30 ธ.ค.- 01 ม.ค. 62 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 6,000.- 
วันที่ 31 ธ.ค.- 02 ม.ค. 62 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 10,999 .- 6,000.- 

***ราคาเด็กทารก (อายุไมถึง 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางกลับ) ทานละ 4,500 ราคานี้รวม
รายการทัวร ต๋ัวเคร่ืองบิน*** 



 

 

เงื่อนไข 
**โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศและเหตสุดวิสัยตางๆที่ไมสามารถคาดการณลวงหนา โดยทางบริษัทฯจะคํานึงถึง
ผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ*** 
 
***หากทานที่ตองออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจาหนาที่ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจง
ใหทราบลวงหนา ** 
 
หมายเหตุ 
สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย 
**โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานําพาสปอรตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอรตตองมี
อายุไมตํ่ากวา 6 เดือน หรือ 180 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง และตองมีหนากระดาษอยางตํ่า 6 
หนา 
 
เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 30 วันกอนการเดินทางและกรุณาเตรียมเงินเต็มจํานวนคา

ทัวร พรอมกับเตรียมเอกสารสงใหเรียบรอยภายใน 2-3 วันหลังจากทําการจองแลว 
2. การชําระคาทัวรสวนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บกอนเดินทางไมนอยกวา 15 วันทานควร

จัดเตรียมคาทัวรใหเรียบรอยกอนกําหนดเน่ืองจากทางบริษัทตองสํารองคาใชจายในสวน
ของคาที่พักและต๋ัวเครื่องบินมิฉะน้ันจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 30 วัน คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกกอนเดินทาง 15-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ เต็มจํานวนคาทัวร 
3. แจงยกเลิกนอยกวา 1-14 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 



 

 

4. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเปนผูยื่นวีซาให เมื่อผลวีซา
ผานแลวมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคามัดจําท้ังหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให
คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว (15ทานขึ้นไป)เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระ
คาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน 

6. กรณีเจ็บป�วยจนไมสามารถเดินทางไดซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง
บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจาย
ที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วในกรณีที่ไมสามารถเดินทางได 

7. กรณีทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ คืนคาทัวรหรือมัดจําให แตทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายบางสวนที่เกิดขึ้นจริงเปนกรณีไป (อาทิ กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินไปแลว หรือไดชําระคาบริการในสวนของทางเมืองนอกเชน โรงแรม ฯลฯ ไปแลว) 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการหักเก็บคาใชจายจริงที่เกิดขึ้นแลวกับทานเปนกรณีไป 

8. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการหามของ
เจาหนาท่ีไมวาเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
1.  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ช้ันประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวร

ขางตน 
กรณีทานมีความประสงคจะตองการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่น่ังจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ 
โดยใชคะแนนจากบัตรสะสมไมล จะตองดําเนินกอนเดินทาง 7 วันลวงหนา และถาโดยการ
ชําระเงินเพื่ออัพเกรดตองกระทําที่เคานเตอรสนามบิน ณ วันเดินทาง เทาน้ัน  

2.  คาท่ีพักหองละ 2-3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา 
3.  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
4.  เจาหนาท่ีบริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
5.  คาน้ําหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกูต 20 กิโลกรัม / แอรเอเซียเอกซ 20 

กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอรไลนและออลนิปปอน 2 ใบใบละไมเกิน 



 

 

23 กิโลกรัม / เจ็ตสตารแอรเวย 25 กิโลกรัม] คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของ
แตละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ 

6.  คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 
บาท คารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินทานละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได ** 

- เบ้ียประกันเร่ิมตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
- เบ้ียประกันเร่ิมตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 
ลานบาท] 
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป ** 
 [รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเน่ือง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 
ลานบาท] 

7.  ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1.  คาทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารตางดาวตางๆ 
2. คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือที่ระบุ อาทิเชน คาอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คา

ซักรีด คาโทรศัพท  
3.  คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบิน 
4.  คาทิปมัคคุเทศกและคนขับรถ รวม 1,500 บาท /ทริป/ตอทาน 


