
 
 
 
 
รหสัทัวร:์: TSN-ML14 

ทวัรค์าเมร่อน เกน็ติง้ 3 วัน 2 คนื 
เทีย่วมาเลเซยี-กัวลาลัมเปอร-์สวนสนุกเกน็ติง้-Genting Skyway 

ราคาถูกทีสุ่ด สอบถามทางไลน ์
จุดท่องเทีย่ว 
1.คาเมรอ่นลาเวนเดอรก์ารเ์ดน้ 
2.สวนกระบองเพชร 
3.ไรช่าบารตั Cameron Valley 
4.สวนสตอเบอรร์ี่คาเมรอ่น 
5.กระเชา้ขึน้-ลง เก็นติง้ไฮแลนด ์( Awana Genting Highland ) 
6.สวนสนกุเก็นติง้ (Genting Skyworld Theme Park / Skytropolis Funland) 
7.ตกึปิโตนสั KLCC 
8.ถ่ายรูปกบัตกึปิโตนสั ตกึแฝดปิโตนสั 
9.เมอรเ์ดกา้สแควร ์
10.พระราชวงัเนการา 
11.เมืองใหมบ่ตุราจายา 
12.รา้นช็อกโกแลต 
 

รวมค่าเข้าชมสวนลาเวนเดอร ์15 RM แล้ว 
รวมค่าเข้าชมไร่ชาบารัต 3 RM แล้ว 
รวมค่าขึน้-ลง กระเช้าไฟฟ้าทีเ่ก็นติง้แล้ว Awana Genting Skyway 18 RM 
 
 
วันแรก หาดใหญ่-สะเดา-สวนลาเวนเดอร-์สวนกระบองเพชร-ไร่ชาบารัต-สวนสตอเบอรร่ี์ 
06.00 น. ทกุทา่นพรอ้มกนัท่ีจดุนดัพบ ณ หาดใหญ่ หรือสนามบนิ จากนัน้เช็ครายช่ือลงทะเบียนก่อนเดนิทางสู ่ด่าน

สะเดา 
07.00 น. เม่ือเดนิทางถึงดา่นสะเดา ประทบัตราหนงัสือเดนิทาง ฝ่ังไทยและฝ่ังมาเลเซีย จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่คาเม

ร่อนไฮแลนด ์ระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร 



 
 
 
 

เท่ียง บรกิารอาหารเท่ียง ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี 1) จากนัน้เดนิทางตอ่สูค่าเมรอ่นไฮแลนด ์
14.00 น. เม่ือเดนิทางถึง คาเมรอ่น พาทา่แวะจดุท่องเท่ียวตา่งๆ ดงันี ้

1.สวนลาเวนเดอร ์Cameron Lavender Garden พาทา่นชมสวนลาเวนเดอรท่ี์สวยท่ีสดุบนคาเมรอ่นไฮ
แลนด ์มีดอกลาเวนเดอร ์ดอกหนา้ววั และสวนสตอเบอรร์ี่อีกดว้ย (รวมคา่เขา้ชม 15 RM.) 
2.สวนกระบองเพชร เป็นจดุชมกระบองเพชร และเลือกซือ้ตน้ไม ้กระบองเพชร และจดุถ่ายรูปหลายๆ มมุ 
3.ไร่ชาบารัต หรือบ้างท่านเรียกว่า Cameron Valley จดุถ่ายรูปไรช่าขนาดใหญ่กวา้งสดุลกูหลูกูคา้ มีจดุ
ถ่ายรูปในไรช่าและจดุทานชา ขนม นานาชนิด ทา่มกลางบรรยากาศเย็นสบาย (รวมคา่ลงไปถ่ายรูปในไรช่า 
3 RM) 
4.สวนสตอเบอรร่ี์ ใหท้่านไดไ้ปซือ้สตอเบอรร์ี่และเดนิถ่ายรูป ณ จดุตา่งๆ (ยงัไมร่วมคา่เขา้สวนสตอเบอรร์ี่) 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 2) 
พัก พาคณะเข้าพัก ณ Copthorne Hotel หรือระดับเดยีวกัน 
 



 
 
 
 

วันทีส่อง คาเมร่อน-เก็นติง้-Awana Skyway Genting-สวนสนุกแห่งใหม่เก็นติง้ไฮแลนด ์
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 3) 
08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์ระยะทางประมาณ 197 กิโลเมตร 
เม่ือ เดนิทางถึงสถานีกระเชา้เก็นติง้ไฮแลนด ์
 พาทา่นเดนิทางสู ่สถานีกระเชา้เก็นติง้ท่ี Awana Skyway Genting Highlands ซึ่งเป็นสถานีกระเชา้ลอยฟ้า

เพ่ือเดนิทางสู ่เก็นติง้ไฮแลนด ์โดยใชเ้วลานั่งเคเบิล้คารเ์พียง 15 นาที เม่ือมาถึง ยอดเขาเก็นติง้ ไกดแ์นะน า
โซนตา่งๆ ใหท้า่น เชน่  
1.โซน Genting Skyworld Theme Park เป็นสวนสนุกกลางแจ้ง (ไม่รวมในค่าทัวร)์ 
2. โซน Skytropolis Funland เป็นสวนสนุกในร่ม โซน First World Plaza  
3. โซน SkyAvenue Genting Highlands เป็นโซนอาหาร ช้อปป้ิง น่ังดืม่ 
4. โซนคาสิโนเก็นติง้  
5. โซน SkyAvenue Complex เป็นโซนเคร่ืองเล่น และสวนสนุก 

เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเทีย่ง และอาหารค ่าบนเก็นติง้ เพ่ือความเพลิดเพลินและสนกุบนเก็นติง้อยา่ง
ตอ่เน่ือง และบนเก็นติง้มีรา้นอาหารใหเ้ลือกไดห้ลากหลายตามความตอ้งการของท่าน 

พัก เข้าพักที ่ First World Hotel 
(บนเก็นติง้ไมมี่หอ้งพกัส าหรบัพกั 3 ทา่น กรณีลกูคา้ตอ้งการพกั 3 ทา่นจะไดห้อ้งและอปุกรณเ์ครื่องใช้
ภายในหอ้งแคส่  าหรบั 2 ทา่นเทา่นัน้) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 
 

วันทีส่าม เก็นติง้-KLCC-ถ่ายรูปตกึแฝด-เมอรเ์ดก้าสแควร-์พระราชวังอีสต้าน่าเนการา-ปุตราจายา-
ช็อกโกแลต-สะเดา 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (ทวัรบ์รกิารมือ้ท่ี 4) 
08.00 น. พาคณะลงจากเก็นติง้ไฮแลนดโ์ดยกระเชา้ไฟฟ้า เพ่ือเดนิทางตอ่สูเ่มืองหลวง กรุงกวัลาลมัเปอร ์และเท่ียว

ชมเมืองกวัลาลมัเปอรจ์ดุท่องเท่ียวตา่งๆ ดงันี ้
1.ห้าง KLCC ซึ่งเป็นหา้งท่ีตัง้อยูใ่นตกึปิโตนสั ท่ีน่ีถือเป็นหา้งท่ีใหญ่ท่ีสดุของประเทศมาเลเซีย มีสินคา้
แบนดเ์นมมากมาย คนมาเลเซียเรียกท่ีน่ีวา่ Suria KLCC Mall 
2.ถ่ายรูปทีต่ดึแฝดปิโตนัส (Petronas Towers) พาทกุทา่นมาถ่ายรูปยงัมมุยอดฮิตส าหรบัคนท่ีมาเท่ียว
กรุงกวัลาลมัเปอร ์คือ ท่ีตกึคูปิ่โตนสั เป็นหนึ่งในตกึแฝดท่ีเคยไดช่ื้อวา่มีความสงูท่ีสดุในโลก เช่ือมตอ่กนัดว้ย
สะพานลอยฟ้า แตล่ะตกึสงู 451.9 เมตร มี 88 ชัน้ โดดเดน่สวยงามเหมาะส าหรบัถ่ายภาพทัง้เวลากลางวนั
และกลางคืน หนึ่งในแลนดม์ารก์ส าคญัท่ีตัง้อยูใ่จกลางกรุงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) ประเทศ
มาเลเซีย 
3.ลานเมอรเ์ดก้าสแควร ์หรือ ลานประกาศอิสรภาพ Dataran Merdeka เป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ของ
กรุงกวัลาลมัเปอร ์(Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวตัศิาสตรท่ี์ระลึกถึงการ
ประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย จดุเดน่ของจตัรุสันี ้คือ เสาธงชาตมิาเลเซียท่ีสงูถึง 95 เมตร ซึ่งนบัวา่สงูท่ีสดุ
ในโลก อาคารสลุตา่นอบัดลุซามดั สรา้งขึน้ในปีพ.ศ. 2440 ตัง้ช่ือตามพระนามของสลุตา่นแหง่สลงังอร ์โดย
ใชเ้ป็นท่ีท าการของหนว่ยงานราชการในยคุท่ีองักฤษเขา้มาปกครอง ตอ่มารฐับาลมาเลเซียใชเ้ป็นอาคาร
ส านกังานของศาลฎีกา อาคารสลุตา่นอบัดลุซามคั และ หอนาฬิกาสงู 40 เมตร เป็นตวัอาคารเก่าแถบ 
Merdeka Square ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมแบบมวัร ์(Moorish) สว่นท่ีเป็นหอนาฬิกาสงู 40 เมตรทมกัจะเรียก
กนัวา่เป็น บิก๊เบนของมาเลเซีย สว่นดา้นบนจะเป็นโดมขนาดใหญ่สีทอง อาคารนีส้รา้งเม่ือเป็นเมืองขึน้ของ
องักฤษ เพ่ือใชเ้ป็นศนูยบ์รหิารอาณานิคมขององักฤษ ปัจจบุนัใชอ้าคารท่ีท าการของรฐับาล 
เมอรเ์ดกา้สแควร ์ชนชาติตะวนัตกปกครองมาเลเซียมานานประมาณ 446 ปี ตัง้แต ่ค.ศ. 1511 – 1957 โดย
เปล่ียนประเทศท่ีปกครองมาทัง้ชาวโปรตเุกส ชาวดทัช ์และสดุทา้ยปกครองโดยสหราชอาณาจกัรก่อนจะ
ประกาศอิสรภาพ ธงของสหราชอาณาจกัรไดเ้ปล่ียนเป็นธงชาตมิาเลเซียขึน้สูย่อดเสาท่ี จตรุสัเมอรเ์ดกา้ 
(Merdeka Square) เวลาเท่ียงคืน วนัท่ี 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 นบัแตน่ัน้เป็นตน้มา สถานท่ีแหง่นีไ้ดเ้ป็น
สถานท่ีส าหรบัจดัพิธีสวนสนามและเฉลิมฉลองวนัครบรอบการประกาศอิสรภาพของประเทศมาเลเซีย 
4.พระราชวังอิสตาน่าเนการา ซึ่งเป็นพระราชวงัหลวงของประเทศมาเลเซีย เม่ือทา่นสลุตา่นไดร้บัเลือกให้
เป็น พระราชาธิบดี ก็จะมาอยูท่ี่พระราชวงัแหง่นี ้เดมิทีพระราชวงัอิสตา้นาเนการงัตัง้อยูอี่กทีหนึ่ง ตาม
ประวตัิ พระราชวงัอิสตานา เนการา (Istana Negara Palace) สรา้งขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 1928 เดมิใชเ้ป็นท่ีพกั
ของเศรษฐีชาวจีนช่ือ Chan Wing เม่ือญ่ีปุ่ นบกุในช่วงปี ค.ศ. 1942 – 1945 สถานท่ีแหง่นีถ้กูใชเ้ป็นท่ีท า
การของทหารญ่ีปุ่ น หลงัญ่ีปุ่ นถอนก าลงัไป รฐับาลเซอลาโงร ์(Selangor) ไดเ้ขา้มาเป็นเจา้ของพระราชวงั
และบรูณะใหมใ่หก้ลายเป็นพระราชวงัของ Yang di Pertuan Agong กษัตริยแ์หง่มาเลเซีย 



 
 
 
 

ปัจจบุนั พระราชวงัแหง่ใหม่ของพระเทศมาเลเซียไดถ้กูเปิดใชง้านเม่ือปี 2013 และไดก้ลายเป็นแหลง่
ทอ่งเท่ียวซึ่งนกัทอ่งเท่ียวมาถ่ายรูปบรเิวณดา้นหนา้พระราชวงัและบา้งครัง้หากมาเท่ียวชว่งเวลาเปล่ียนเวร
ของทหารหนา้พระราชวงัทา่นก็จะไดเ้ห็นพิธีการเปล่ียนเวรยามท่ีนา่ต่ืนเตน้ดว้ยครบั 
5.เมืองใหม่ปุตราจายา ซึ่งเป็นศนูยร์าชกาลแห่งใหมข่องประเทศมาเลเซีย ท่ีรวบรวมศนูยร์าชการ 
กระทรวง และรฐัสภาของประเทศมาเลเซียไวท่ี้น่ี 
6.แวะ ร้านช็อกโกแลต เพ่ือซือ้ขนมและช็อคโกแลคแทจ้ากโรงงานของประเทศมาเลเซีย เกรดสง่ออก 

 

 

 

 

 

 

 

  

เม่ือ ไดเ้วลาท่ีเหมาะสมพาคณะเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ระยะทาง 444 กิโลเมตร 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (ทวัรบ์ริการมือ้ท่ี 5) 
18.00 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางมาถึง ด่านจังโหลนฝ่ังมาเลเซีย และท าการประทบัตราหนงัสือเดนิทาง

ทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังมาเลเซีย เสรจ็แลว้เดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ่ 
19.30 น. เวลาโดยประมาณคณะเดินทางสู ่หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

****** จบทริปเดนิทางอย่างประทบัใจ***** 

 

 

 



 
 
 
 

ราคาต่อทา่น  

 

กรณีตอ้งการตกักรุป๊เหมาส่วนตวัใชร้าคานีเ้ดินทางไดท้กุวนั ตามจ านวนผูเ้ดินทางที่ตกลง 

 

ราคาทีเ่หน็รวมแล้วดังนี ้

1.ค่ารถตูร้บัส่งจากหาดใหญ่ไป-กลบัด่านสะเดา 

2.ค่ารถบสัมาเลเซียน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์

3.ค่าไกดม์าเลเซียน าเท่ียวตามโปรแกรมทวัร ์

4.ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบใุนโปรแกรมทวัร ์

5.ค่าอาหาร 5 มือ้ ตามโปรแกรมทวัร ์

6.ค่าเขา้ชมสวนลาเวนเดอรท่ี์คาเมรอ่น 

7.ค่าเขา้ชมไรช่าบารตัท่ีคาเมรอ่น 

8.ค่าขึน้-ลงเก็นติง้โดยกระเชา้ไฟฟา้ Genting SkyWay 

9.ค่าไกดไ์ทยดแูลตลอดทรปิกรณีจอง 20 ท่านขึน้ไป 

10.ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง วงเงินสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายทียั่งไม่รวม 

1.การปฏิเสธการเขา้ออกประเทศจากเจา้หนา้ท่ีรฐัทัง้ 2 ประเทศ 

2.ค่าอาหารบา้งมือ้ท่ียงัไม่รวมในโปรแกรมทวัร ์

3.ค่าทิปไกดต์ามความพอใจ และเหมาะสม 


