มาเลเซีย ดินแดนแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมละเชื้อชาติ ประเทศที่อยูท่ างใต้ของประเทศไทย นาท่านเยือนเมือง
หลวงของมาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ชม ตึกแฝดที่สูงที่สุด ความงามของเก็นติง้ ไฮแลนด์ สัมผัสความงามของเมืองใหม่พตุ ราจายา
ช้อปปิ้ งกันอย่างจุใจ

กาหนดการเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 ท่ านละ 7,999 บาท (สงวนสิทธิ์ 30 ท่ านออกเดินทาง)
วันแรก กรุงเทพฯ-ด่ านสะเดา
16.00 น.
17.00 น.

พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
เดินทางโดย รถโค้ ชปรับอากาศ พร้ อมห้ องสุ ขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา บริการอาหารค่า(1)ที่ ภัตตาคาร นิวรสทิพย์ (เซท
เมนู) จากนั้นอิสระพักผ่อนบนรถ

วันที่สอง หาดใหญ่ -คาเมรอนไฮแลนด์ -นา้ ตกอีสกันดา-สวน สตรอเบอร์ รี่-ตลาดพืน้ เมืองเมืองคาเมร่ อน
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่ าย

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.หาดใหญ่ ให้ท่านทาธุระส่ วนตัว จากนั้น บริการอาหารเช้ า(2)ที่ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้าสู่ ประเทศมาเลเซี ย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ ด่านไทย – มาเลเซี ย จากนั้นนาท่าน ผ่านพิธีการตรวจหนังสื อ
เดินทาง ศุลกากรทั้งสองประเทศ จากนั้นนาทุกท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ ซึ่ งอยูส่ ู งกว่าระดับน้ าทะเล 4,500
ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงาม ซึ่ งประกอบด้วยสิ่ งก่อสร้างและประวัติต่างๆ
แม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสู ญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ(สามชั้น ) ทุกระดับจะมี
ร้านค้าโรงแรม ตลาดแม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขารู ปนี้มีสามชั้น ชั้นแรกชื่อ( RING LET ) ,ชั้นที่สอง(
TANAHRATA ) ,ชั้นสาม (BRING CHANG ) ,ไต่ระดับภูเขาขึ้นไปเรื่ อย ๆซึ่ งเป็ นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนี่ งไปสู่ อีกลูก
ประเทศมาเลเซี ย ระหว่างทางให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางทีมงานได้จดั เตรี ยมขึ้นบนรถ ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ ภัตตาคาร...
นาท่านชมตลาดเช้าของคาเมร่ อน ก่อนเดินทางกลับ ระหว่างทางแวะชม "นา้ ตกอีสกันดา"
น้ าตกที่มีความสวยงามมาก ให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับความสวยงาม จากนั้นแวะเยีย่ มชมสวน
สตรอเบอร์ รี่ และ ตลาดพื้นเมืองเมืองคาเมร่ อน จากนั้นสัมผัสบรรยากาศอันสดชื่นแสน
เย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้านาท่านลงจากเขาคาเมรอนฯ แวะเที่ยวไร่ ชาบารัต ขนาด

18.00 น.

ใหญ่ มองดูคล้ายผืนผ้าสักหลาดขนาดยักษ์เป็ นชาที่มีรสชาติ อร่ อยที่สุดของมาเลเซี ย เชิญท่านเลือกชิม หรื อซื้ อชาจากไร่
บริการอาหารค่า(4)ที่ ภัตตาคาร หลังอาหารนาท่านเดินทางเช็คอินเข้าที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Starberry Resortl หรื อเทียบเท่า มาตรฐานระดับ 3 ดาวพักผ่อนห้องละ 2 –3ท่าน

วันที่สาม เมืองปุตราจาย่ า- เก็นติง้ ไฮแลนด์ -กัวลาลัมเปอร์
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
บ่าย

18.00 น.

อรุ ณสวัสดิ์ยามเช้า บริการอาหารเช้ า(5)ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางชม เมืองปุตราจาย่ า (Putrajaya) เมืองที่ใช้รับรองการขยายตัวของกัวลาลัมเปอร์ใน
เป็ นสถานที่ต้ งั ของส่ วนราชการต่าง ๆ มีการวางผังเมืองที่ดีและทันสมัยโดยมีการจัดพื้นที่ธรรมชาติ
สวนพฤกษศาสตร์และมีน้ าไหลผ่าน เมืองปุตราจาย่า(Putra Jaya) ยังเป็ นศูนย์รวมของเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากมาย นาท่านชม อาคารรัฐสภา ซึ่ งก่อสร้างอยูบ่ นเนินสาหรับเป็ นที่ทาการของ
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรื อทาเนียบรัฐบาล ส่ วนยอดบนมีลกั ษณะคล้ายรู ปโดมของมัสยิด เป็ นตึกสู ง 6 ชั้น แยกเป็ น 3
ปี ก ที่มีอิทธิ พลจากตะวันตกผสมผสานกับรู ปแบบของมาเลย์และอิสลาม หลังคาสี เขียวจากทาเนียบรัฐบาลมองออกมาทางด้าน
ขวามือเป็ นที่ต้ งั ของ มัสยิดปุตรา หรื อมัสยิดสี ชมพู (Masjid Putra) ก่อสร้างด้วยหิ นแกรนิตสี กหุ ลาบ ที่ได้รับอิทธิ พลจากมัสยิด
ซิ คก์ โอมาร์ ในกรุ งแบกแดดสู ง 116 เมตร มีดว้ ยกัน 5 ชั้น แสดงถึงหลัก 5 ข้อของศาสนาอิสลาม
บริการอาหารกลางวัน(6)ที่ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เก็นติง้ ไฮแลนด์ เมืองแห่งความบันเทิงที่ไม่เคย
หลับใหล “ ตั้งอยูบ่ นเขาสู งกว่า 6,000 ฟุต จากระดับน้ าทะเล นาท่านนัง่ กระเช้า
ลอยฟ้าที่รวดเร็ วและปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากสถานี Skyway
ระยะทาง 3.4 กม. สู่ ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ซึ่ งมีอากาศเย็นสบาย14-22 องศา
เซลเซี ยส ให้ท่านได้สนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่าง ๆ เช่ น ดูโชว์ ระดับโลก ดิสโกเธค โบล์ ลงิ่ ฯลฯ หรื อสนุกสนานกับสวนสนุกที่
ตั้งอยูท่ ้ งั ในและนอกอาคาร เช่ น ซีมูเลเตอร์ โรลเลอร์ คอสเดอร์ โมโนเรล ล่ องแก่ ง ตะลุยอวกาศ ซาฟารี โกลดาร์ ท **ไม่ รวมค่ า
บัตรผ่ านประตูและเครื่ องเล่ นทุกชนิด** จนถึงเวลาที่เหมาะสม จากนั้นนาท่านลงจากยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์
บริการอาหารค่า (7)ที่ ภัตตาคาร จากนั้น นาท่านชม ตึกทวินทาวเวอร์ หรื อ ตึกแฝด เปโตรนาสหรื อ KLCCเคย เป็ นตึกที่สูงที่สุด
ในโลกที่ความสู ง 452 เมตร ซึ่ งตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งกัวลาลัมเปอร์ และให้ท่านได้ช็อปปิ้ งสิ นค้ามากมายอย่างอิสระ จนถึงเวลาที่
เหมาะสม จากนั้น นาท่านเข้าสู่ ที่พกั
พักค้างแรม ณ โรงแรม Holiday Express หรื อเทียบเท่า มาตรฐานระดับ 3 ดาวพักผ่อนห้องละ 2 –3

วันที่สี่

คาเมรอน-จังโหลน-หาดใหญ่

07.00 น.
08.00 น.

บริการอาหารเช้ า(8)ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมความงามและความทันสมัยของกรุ ง กัวลาลัมเปอร์ ที่ปลูกดอกไม้ ต้นไม้ และพุ่มไม้ไว้ตลอดแนวของถนน และเมืองที่มี
ความเจริ ญเติบโตอย่างรวดเร็ ว มีท้ งั อาคารที่เก่าแก่และอาคารที่ทนั สมัย เที่ยว ชม พระราชวังหลวงอิสตาน่ า ไนการ่ า ซึ่ งเป็ นที่
ประทับอย่างเป็ นทางการของพระประมุขมาเลเซี ย จากนั้นนาท่านชมความงามของ อาคารสุ ลต่ านอับดุลซามัค และ จัตุรัสเมอร์
เดก้ า ลานเอกราช ที่ใช้ประกาศอิสรภาพจากอาณานิคมของอังกฤษ ให้ท่านได้ถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก
บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ ภัตตาคาร
เดินทางมุ่งหน้าสู่ ด่านจังโหลน ชมวิว2ขางทางจนถึงด่านจังโหลน ให้ ท่านได้ ช้อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี ณ ห้ างดิวตีฟ้ รี จากนั้นผ่าน
พิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตรวจ ประทับตราหนังสื อเดินทางกลับหาดใหญ่ เพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง(ถ้ามีเวลา)
รับประทานอาหารค่า(10) จนได้ เวลาเดินทางกลับ

12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.

วันที่ห้า
06.00 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพและความประทับใจ

หมายเหตุ รายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

ใบเสนอรายการ
กาหนดเดินทาง 12-16 เม.ย.61 ท่ านละ 7,999 บาท พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ 2,999 บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี ไม่ เสริมเตียง ท่ านละ 6,999 บาท
อัตรานีร้ วม
1. รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุ ขภัณฑ์
2. ที่พกั 2 คืน พัก โรงแรม Holiday Express 1 คืน หรื อเทียบเท่า (ห้ องละ 2-3 ท่าน)
พัก Stawberry Resort 1 คืน หรื อเทียบเท่ า (ห้ องละ 2-3 ท่าน)
3. อาหารตามรายการ 10 มื้อและเครื่ องดื่มตลอดการเดินทาง
4. ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานทีต่ ่ างๆ
5. มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
6. วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท , อุบตั ิเหตุ 500,000 บาท
อัตรานีไ้ ม่ รวม ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 100 บาท คิด 5 วัน 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
เอกสารทีต่ ้ องใช้ หนังสื อเดินทางก่ อนหมดอายุ 6 เดือน
เงื่อนไขการชาระเงิน
มัดจาท่านละ 1,500 บาท ส่ วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
ส่วนที่เหลือ ชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนันถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบ

ช่องทางการชาระ
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขาบิ๊กซี ประชาอุทศิ 90 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-30132-4
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิ ชย์ จากัด สาขาพระประแดง บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้ งล่วงหน้ า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
- ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) ยึดมัดจา
- แจ้ งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงิน

