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รหัสทัวร:์: KLKR31760 

ทัวรก์วัลาลัมเปอร ์คาเมรอ่น 3 วัน 2 คนื 
เทีย่วแบบเจาะลกึ กรุงกัวลาลมัเปอร ์+ คาเมร่อนไฮแลนด ์แหลง่ทอ่งเทีย่วยอดนยิมทีค่นไทยไปกนั พาทา่นไปถา่ยรูปคู ่ตกึแฝด พรอ้มเดนิ

หา้งซเูรยี ถา่ยรูปกบัตกึเกา่โบราญยา่น เมอรเ์ดก้า้แสคาร ์ตกึอัพดลุซาหมัด เทีย่วชมวดัฮนิดทูีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยีที ่วดัถ ้าบาต ูชม

พระราชวงัแหง่ชาต ิอสีตา้น่าเนกา้ร่า  พรอ้มทานอาหารอะรัยก็ไดท้ีท่า่นอยากทาน หาขอ้มูล การกนิ การเทีย่ว กอ่นเดนิทางแลว้ไปพรอ้มกนั

นะครับ ไปทานผักสดๆ ผลไมเ้มอืงหนาวทีย่อดเขาคาเมร่อน แลว้ไปน่ังจบิชารสดทีีค่าเมร่อนกนันะครับ 

กรุ๊ปเดนิทางไดท้กุวนั เพยีงมคีณะ 4-6 ทา่น เทา่นัน้ 

ราคาทา่นละ 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 
5-6 ทา่น Hyundai H1 5,200 บาท 

4 ทา่น Pajaro 5,400 บาท 

 
ถา้สงิทีท่า่นก าลังมองหาในการไปเทีย่วมาเลเซยี คอื 

-การเดนิทางแบบไมร่บี จะแวะระหวา่งทางก็ได ้ทีม่จีดุสวยๆ 

-เดนิทางกรุ๊ปเล็ก 4-6 ทา่น เฉพาะครอบครัวทา่น แตร่าคาถกูกวา่ทัวรก์รุ๊ปใหญ่ 

-จะทานขนม อาหารทีท่า่นหาขอ้มลูมา เราก็พาไปได ้

-ม ีDriver Guide คนไทยใหบ้รกิารตลอดการเดนิทาง แตไ่มบ่ังคับเวลาตอนเทีย่ว 

-ความรูส้กึเหมอืนไปเทีย่วกันเอง แตม่คีนดแูล ไมห่ลงทาง สนุกไดเ้ต็มที ่

 

ราคานีร้ามแลว้ดังนี้ 

1.คา่รถบรกิารน าเทีย่ว 

2.คา่ทีพั่ก 2 คนื พักหอ้งละ 2 ทา่น 

3.คา่อาหารเชา้ 2 มือ้ ทีโ่รงแรม 

4.คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

 

คา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้อาจจะตอ้งไปจา่ยเพิม่เอง 

1.คา่อาหารบา้งมือ้ทีไ่มม่ใีนโปรแกรม 

2.คา่เขา้ชม ที ่ตา่งๆ หากทา่นตอ้งการไปเพิม่ 

3.คา่ภาษีทกุรปูแบบกรณีลกูคา้ตอ้งการบลิไปเบกิ 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก 

ตามเวลา รับคณะ จากหาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่ 

 จากนัน้เดนิทางเขา้ทางดา่น สะเดา 

แวะ เทีย่ว หอคอยอลอสตาร ์ลานหนา้พระราชวงั และพระต าหนกั ร.5 

ทีเ่ทีย่ววนันี้ -เมอืงใหม ่ปตุราจายา่ 
-ลานเมอรเ์ดกา้แสคาร ์
-ชมอนสุาวรยีแ์หง่ชาตมิาเลเซยี 
-เดนิทีห่า้งซูเรยี ชัน้ลา่งของตกึปิโตนัส 

   

 
อาหาร ทัง้อาหารเทีย่ง และอาหารค า่  

ลกูคา้ทานเอง แตจ่ะม ีDriver Guide คอยชว่ยแนะน าดา้นภาษา และอืน่ๆ 
มอีาหารหลากหลาย ราคาถกู หรอื หาขอ้มลูมากอ่นก็ไดค้รับ 

ทีพั่ก เขา้พัก ณ PUDU PLAZA HOTEL 
ดา้นหนา้โรงแรมมรีา้นโรต ีอรอ่ยมาก 

วนัทีส่อง 

เชา้ เชญิรับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารมือ้ที1่) 

ทีเ่ทีย่ว -ถา่ยรปูกบัตกึปิโตนสั 
-ชม พระราชวงัอสีตา้นา่เนกา้รา่ 
-วดัถ า้บาต ู
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-ไรช่าบาลัตทีค่าเมรอ่น 
-ตลาดเย็นเมอืงหนาว บนยอดเขาคาเมรอ่น 

  

   
อาหาร ทัง้อาหารเทีย่ง และอาหารค า่  

ลกูคา้ทานเอง แตจ่ะม ีDriver Guide คอยชว่ยแนะน าดา้นภาษา และอืน่ๆ 
มอีาหารหลากหลาย ราคาถกู หรอื หาขอ้มลูมากอ่นก็ไดค้รับ 

ทีพั่ก เขา้พัก ณ HERITAGE CAMERAL HOTEL 

วนัทีส่าม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บรกิารมือ้ที2่) 

ทีเ่ทีย่ววนันี้ -ตลาดเชา้เมอืงหนาว 
-สวนกระบองเพชร 
-สวนทุง่ลาเวนเดอร ์(ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยกรณีตอ้งการเขา้ชท 8 รงิกติ) 
-สวนสตอเบอรร์ ี ่

   
อาหาร ทัง้อาหารเทีย่ง และอาหารค า่  

ลกูคา้ทานเอง แตจ่ะม ีDriver Guide คอยชว่ยแนะน าได ้

จากนัน้ เดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่

19.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ ่หรอื เมอืงหาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ 

 

ปล. หากตอ้งการใหเ้รารับสง่ทีส่นามบนิกวัลาลัมเปอร ์ส าหรับลกูคา้ทีบ่นิมาจาก กรงุเทพฯ,เชยีงใหม,่ภเูก็ต,กระบี ่

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

