
กวัลาลัมเปอร์ – คาเมรอน ไฮแลนด์  
 3 วัน 2 คนื  

วันที ่1  หาดใหญ่ – กวัลาลัมเปอร์ 
05.00 น.  เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับคณะท่ีจุดนดัพบ จากนั้นสู่ประเทศมาเลเซีย ผา่นด่านสะเดาของประเทศ
ไทย ท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของ
มาเลเซียท่ีด่าน บูกิตคายอีูตั้ม ผา่นเมืองจงัโหลน จิตรา  - อลอสตาร์ – สุไหงปัตตานี - บตัเตอร์เวิร์ธ จากนั้น
น าท่านเดินทางสู่ กวัลาลมัเปอร์ Garden city of lights เมืองหลวงของประเทศ “นครท่ีหอ้มลอ้มดว้ยสวนไม้
ดอก” ประดบั ประดาไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุม่ดอกไมท่ี้สวยงามตระการตา จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka 
ศูนยก์ลางของกรุงฯ ชม เสาธง สูง 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอบัดุลซาหมัด 

Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวงัแห่งชาติ Istana Negara ทหารมา้และทหารราบประจ า
พระองคผ์า่นชมทศันียภาพเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มสัยดิหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สูง 421 เมตร 
Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนสั สูง 452 เมตร หลงัจากนั้นน าท่านช็อปป้ิงยา่น ไชน่าทาวน์ 
หรือ ยา่นบูกิต บินตงั สุไหงวงั  น าท่านเขา้ท่ีพกัในเมืองกวัลาลมัเปอร์  

 
 

วันที ่2 กวัลาลัมเปอร์  - ปุตราจาย่า –คาเมรอนไฮแลนด์ 

9.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ หลงัจากนั้น น าท่านเท่ียวชมเมืองใหม่ปุตราจายา่ ซ่ึงเป็นเมือง
หลวงแห่งใหม่ของประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นนครท่ีมีความทนัสมยัและกา้วหนา้ลกัษณะอยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด
ภายในศตวรรษท่ี 21 น้ี ศูนยก์ลางแห่งความดึงดูดใจ  
เปอร์ดานาปุตรา ส านกังานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ดานา สถานท่ีพ านกัประจ าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 

มัสยดิปุตรา มีโดมสีชมพ ูก่อสร้างดว้ยหินแกรนิตสีกุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรูหรา ตกแต่งอยา่งสวยงาม

โดยใชท้ะเลสาบปุตราเป็นเคร่ืองประดบัความโดดเด่น สะพานปุตรา งดงามตรึงตาสถาปัตยกรรมผสมผสาน

สวยงามยิง่น าท่านเดินทางสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์ สูงกวา่ระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟุต ระหวา่งทางท่านจะไดช้ม

ธรรมชาติบนเทือกเขาสลบัซบัซอ้น เพลิดเพลินกบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ยส่ิงก่อสร้างและประวติัต่างๆ 

มากมาย แมแ้ต่ราชาไหมไทย “จิม ทอมสัน” ก็มาหายสาบสูญจากท่ีน่ี 



 คาเมรอนแบ่งเป็นชุมชนเมือง 3 ระดบั (3 ชั้น) ทุกระดบัจะมีร้านคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ต่ธนาคารใน

ต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาน้ี ชั้นแรกช่ือ Ringlet ชั้นท่ีสอง Tanah Rata ชั้นท่ีสาม Bringchang ไต่ระดบัภูเขา

ซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีคดเค้ียวจากภูเขาลูกหน่ึงไปสู่เขาอีกลูกหน่ึง น าท่านชมความงามของไร่ชา กวา้งสุดสายตา 

ท่ีสามารถผลิตชาไดม้ากกวา่ 5 ลา้นแกว้/วนั น าท่านชม สวนสตรอเบอร่ี ใหท้่านไดเ้ก็บสตรอเบอร่ีสดๆ และ

ความงามของ สวนดอกไม้ และการปลูกผกัปลอดสารพิษ แบบไร้ดิน น าท่านทานอาหารม้ือเยน็ แบบอิสระ

กบัสุกี ้สตรีมโบ๊ท  อาหารข้ึนช่ือของแห่งน้ีท่ีทานผกัสดๆ จากไร่  จากนั้นน าท่านเขา้สู้ท่ีพกั 

 

วันที ่3 คาเมรอน ไฮแลนด์  - ตลาดเช้า – หาดใหญ่ 

8.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเชา้แลว้ น าท่านเท่ียวชม ตลาดยามเชา้ ซ้ือผกัและผลไมส้ดๆ กลบับา้น 
หรือจะเลือกซ้ือ ผลไมอ้บแห้ง และใบชา หลายหลายรสชาติ และกล่ิน เป็นของท่ีระลึกจากาเมรอน จากนั้น
อ าลายอดเขา เดินทางสู่ด่านมาเลเซีย ช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรีจงัโหลน จนถึงเวลานดัหมาย ผา่น
พิธีการตรวจหนงัสือเดินทางทั้งสองประเทศ เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ 
 
*ราคาดงักล่าวรวมค่าอาหาร* 
-  ราคาส าหรับเดก็ อายุต า่กว่า 2 ปี ฟรี ไม่คดิค่าบริการ 
-  ราคาส าหรับ เดก็ อายุ 2 – 10 ปี พกักบัผู้ใหญ่ ไม่มเีตยีงเสริม คดิราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
-  ราคาส าหรับเดก็ อายุ 2 – 10 ปี  พกักบัผู้ใหญ่     มเีตยีงเสริม คดิราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
หมายเหตุ * ราคาดงักล่าวมไิด้อยู่ในช่วงวนัหยุด หรือ ช่วงเทศกาล 

 
ราคาดงักล่าวได้รวม : 

- รถตูป้รับอากาศ VIP. พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม กวัลาลมัเปอร์ หอ้งละ 2 ท่าน + อาหารเชา้  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม คาเมรอน ไฮแลนด ์ หอ้งละ 2  ท่าน + อาหารเชา้  
- ค่าน ้ าด่ืมและขนมใหบ้ริการ  
- ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใตเ้ง่ือนไขบริษทั ) 

 



ราคาดงักล่าวมิได้รวม : 
- ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
- ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
- ไม่รวมค่าทิป พนกังานขบัรถ และมคัคุเทศก ์

เงื่อนไข : 
- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจา้ของเป็นผูรั้บผดิชอบ 
- ช าระเงิน มดัจ า 50 % ในวนัท่ีท าการจอง / ส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 7 วนัพร้อมส าเนา หนา้หนงัสือเดินทาง 
- จ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 
-   บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตจุ าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได้

และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุ

สุดวสิยับางประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ  

 
  
 
 

 

 

 


