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คาเมรอน ไฮแลนด์  +   เกนติง้ ไฮแลนด์ + กัวลาลัมเปอร์  3 วัน 2 คืน 
 
วันที ่1 หาดใหญ่  – คาเมรอนไฮแลนด์    เทีย่ง , เยน็  
เวลา ....ให้การต้อนรับคณะ ณ จดุนดัพบ หรือ สนามบินหาดใหญ่  
นําทา่นสู ่คาเมรอน ไฮแลนด์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ชัว่โมง สงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่น
จะได้ชมธรรมชาติบนเขาอนัสลบัซบัซ้อนเพลิดเพลนิกบัความงดงามซึง่ประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวติัตา่งๆ 
มากมายแม้แตร่าชาไหมไทย “ จิม ทอมสนั ” ก็มาหายสาบสญูจากท่ีน่ี คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชนเมือง สามระดบั 
(สามชัน้) ทกุระดบัจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แตธ่นาคารในตา่งประเทศก็มาเปิดบนเขานี ้ชัน้แรกช่ือ Ringlet 
ชัน้ท่ีสอง Tanah Rata ชัน้ท่ีสาม Bringchang ไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเส้นทางท่ีคดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอีก
ลกูหนึง่  นําทา่นชมความงามของไร่ชา กว้างสดุสายตา ท่ีสามารถผลิตชาได้มากกวา่ 5  ล้านแก้ว / วนั นําทา่นชม 
สวนสตรอเบอร่ี ให้ทา่นได้เก็บสตรอเบอร่ีสดๆ  และความงามของ สวนดอกไม้ และการปลกูผกัปลอดสารพิษแบบ 
ไร้ดิน เท่ียวชมตลาดยามเช้า นําทา่นอาหารมือ้เย็น แบบอิสระกบัสกีุ ้สตรีมโบ๊ท อาหารขึน้ช่ือของแหง่นีท่ี้ทานผกั
สดๆ จากไร่ นําทา่นเข้าท่ีพกั     ณ เมืองคาเมรอน ไฮแลนด์  
 

    
 
วันที ่2 คาเมรอน ไฮแลนด์ – เกนติง้ ไฮแลนด์ เช้า , เทีย่ง , เยน็  
9.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นําทา่นเดินทางสู ่เก็นติง้ ไฮแลนด์ สนกุสนานกบัการนัง่กระเช้าลอย
ฟ้า Sky way ซึง่เป็นเทคโนโลยีใหมล่า่สดุ สะดวก ปลอดภยัและมีความเร็วท่ีสดุในโลก สามารถว่ิงได้ 6 เมตรตอ่
วินาที จากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวท่ีสดุในเอเชีย สมัผสัปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศ
บริสทุธ์ิอนัหนาวเย็น (โปรดนําเสือ้หนาวติดไปด้วย)  เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม  First World Hotel   จากนัน้เข้าชม บอ่น
คาสิโนระดบัชาติ ท่ีได้รับอนญุาตจากรัฐบาลอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย (อิสระ)  เดินเลน่เท่ียวชมนครแหง่ความ



บนัเทิงตา่งๆ เช่น สมัผสัความเย็นของหิมะท่ีSnow World , Ripley’s Belive It or Not (อิสระ) เพลิดเพลินใจกบั
นิทรรศการตา่งๆ  ช้อปปิง้สินค้าแบรนเนมดงัจากทัว่โลกท่ีลดกระหน่ําราคาตลอดปีสนกุสนานกบักบัการเสี่ยงโชค
ตา่งๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบลค็แจ็ค รูเลต็ ไฮโล เป็นต้น (ทา่นสภุาพบรุุษ สวมเสือ้มีปกสวมรองเท้าหุ้มส้น 
ทา่นสภุาพสตรี แตง่กายแบบสากลนิยม เดก็อายต่ํุากวา่ 21 ปี ห้ามเข้า)นําทา่นเข้าท่ีพกั โรงแรมเฟิสท์เวิลด์ เกน
ติง้ 

    
 
 
 วันที ่3  เกนติง้  ไฮแลนด์–   หาดใหญ่    เช้า , เทีย่ง  
เวลา 08.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นําทา่นอําลา เกนติง้ไฮแลนด์ นําชม วดัชินสวี ท่ีสร้างโดย
เจ้าของเกนติง้ นายลิ่ม โก๊ะตง ซึง่เป็นวดัท่ีมีความสวยงามเหมือนอยูเ่มืองจีน  เท่ียวชม เมืองกวัลาลมัเปอร์ 
garden city of lights เมืองหลวงของประเทศ “นครท่ีห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดบั ประดาไปด้วยต้นไม้
และพุม่ดอกไม้ท่ีสวยงามตระการตา จตัรัุสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka ศนูย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง สงู 100 
เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสลุตา่นอบัดลุซาหมดั Sultan Abul Samad Building ชมพระราชวงั
แหง่ชาต ิIstana Negara ทหารม้าและทหารราบประจําพระองค์ผ่านชมทศันียภาพเมืองหลวง ตกึรัฐสภา มสัยิด
หินออ่น สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower สงู 421 เมตร Petronas Twin Tower ตกึแฝด หรือ ตกึปิโตรนสั สงู 452 
เมตร 

   
 
ได้เวลาอนัสมควร นําคณะเดินทางสูห่าดใหญ่ ผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมือง  เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ พร้อม
ความประทบัใจ 
 



 
จาํนวนลูกค้า (ท่าน) 4 - 5 6 – 7 8 – 9 10 

ราคา / ท่าน  9,100 6,950 5,900 5,250 

 
-  ราคาสําหรับเดก็ อายต่ํุากวา่ 2 ปี ฟรี ไมคิ่ดคา่บริการ 
-  ราคาสําหรับ เดก็ อาย ุ2 – 10 ปี พกักบัผู้ ใหญ่ ไมมี่เตียงเสริม คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ ใหญ่ 
-  ราคาสําหรับเดก็ อาย ุ2 – 10 ปี  พกักบัผู้ ใหญ่     มีเตียงเสริม คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ ใหญ่ 
หมายเหต ุ* ราคาดงักลา่วมิได้อยูใ่นช่วงวนัหยดุ หรือ ช่วงเทศกาล 
ราคาดงักล่าวไดร้วม : 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม เฟิสท์เวิลด์ เกนติง้ ห้องละ 2 ทา่น ( เกนติง้ไมมี่เตียงเสริม )  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม เฮอริเทจ หรือ โรงแรมโรซา่ ห้องละ 2  ทา่น  
- คา่อาหารตามรายการท่ีระบ ุ
- คา่กระเช้า เกนติง้ 
- คา่ประทบัตราหนงัสือเดินทาง ณ ดา่นสะเดา  
- คา่นํา้ด่ืมและขนมให้บริการ  
- คา่ประกนัภยัอบุติัเหตกุารเดินทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท (ภายใต้เง่ือนไข

บริษัท ) 
ราคาดงักล่าวมิไดร้วม : 
     -   คา่ทําหนงัสือเดินทาง 
     -   ภาษีมลูคา่เพ่ิม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
     -   ไมร่วมคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
       -      คา่เข้าชมและคา่เคร่ืองเลน่ ตา่งๆ บนเกนติง้  และ คา่เข้าชมสวนลาเวนเดอร์ 
     -   ไมร่วมคา่ทิป พนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ 
เงือ่นไข : 
- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจ้าของกรุณาเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
- ชําระเงิน มดัจํา 50 % ในวนัท่ีทําการจอง / สว่นท่ีเหลือ ก่อนเดินทาง 7 วนัพร้อมสําเนา หน้าหนงัสอืเดินทาง 
- จํานวนผู้ เดินทางน้อยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ 



-   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจ

แก้ไขได้และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของ

หวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ตา่งๆ  

      
 

การเดินทางต้องรู้ 

- ช่ือ และ นามสกลุ ในการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน / ทวัร์ / ห้องพกั / ประกนั ต้องเป็นช่ือตรงกบัหนงัสือเดินทาง ใน

วนัท่ีเดินทางเทา่นัน้  

- ต้องใช้หนงัสอืเดินทาง เทา่นัน้ และ มีอายกุารใช้งานเหลือมากกวา่ 6 เดือน 

- กรุณาเตรียม ยาประจําตวั   /  เดินทางไป เกนติง้ กรุณา นําเสือ้กนัหนาว  ติดตวัไปด้วย 

- เดินทางเข้าคาสิโน  ใน มาเลเซีย และ สิงคโปร์ สภุาพบรุุษ  สวมเสือ้เชิร์ท / กางเกงขายาว / รองเท้าหุ้มส้น 

,  

สภุาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ และ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น   ห้ามถ่ายรูป 

- เวลา มาเลเซีย และ สิงคโปร์ เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง 

- ไฟฟ้า มาเลเซีย  220 โวลต์  ปลัก๊ สามขา   

- สกลุเงิน มาเลเซีย ริงกิต / สิงคโปร์ ดอลลา่ห์ 

 

 


