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เท่ียวสนุกทัวร์ฯ เป็นบริษัททัวร์ท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายกับทางส านักทะเบียนการท่องเท่ียว
และมัคคุเทศก์โดยมีทะเบียนน าเที่ยวเลขที่ 41/00335 ส าหรับโปรแกรมที่เราจะเสนอต่อไปนีมี้ความพเิศษของ
โปรแกรมทัวร์เพื่อให้ท่านใช้ประกอบในการพจิารณาเลือกเราในการน าเที่ยวมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน ที่จะเดนิทาง
วันท่ี 16-18 เม.ย. ดังนี ้

1 โปรแกรมทัวร์นีเ้ราจัดรถบัสมาเลเซียขนาด 40 ที่น่ังกรุ๊ปส่วนตัวให้กับท่านจ านวน 1 คัน มารับส่งท่ี
สนามบินกัวลาลัมเปอร์ 

2 โปรแกรมทัวร์นีเ้รารวมอาหารค ่าที่เก็นติง้ เป็นแบบบุฟเฟ่ต์ในห้องอาหารบนเก็นติง้เลย หากท่านไม่เอา
ลดให้ท่านละ 300 บาท 

3 ที่คาเมร่อนจะจัดอาหารแบบสตีมโบ้ทให้ 1 มือ้ 
4 ความพเิศษอ่ืนๆ ท่านสามารถดูได้ในรายการน าเท่ียว 
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ก ำหนดกำรเดินทำง (ดูดำ้นลำ่งของโปรแกรมทวัรค์รบั) 

วนัแรก สนามบินภเูกต็ ปตุราจาย่า คาเมร่อนไฮแลนด ์                                                      (--/L/D)       
05.00 น. ทุกท่านพร้อมกนั ณ สนามบินภูเก็ต จากนั้นคณะพร้อมกนัเช็คอิน ณ เคาร์เตอร์สายการบินแอร์เอเซีย 
06.55 น. คณะออกเดินทางสู่ สนามบินกวัลาลมัเปอร์ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD385 
09.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินกวัลาลมัเปอร์ โดยมีมคัคุเทศกข์องบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ 

จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เมืองใหม่ ปุตราจาย่า ซึง่ขึน้ช่ือวา่เป็นเมืองของรัฐบาลน าทา่นชมส านกั
นายกรัฐมนตรี(ทา่นดร.มหาธีร์) ชมมัสยดิสีชมพู ซึง่เป็นมสัยิดท่ีมีขนาดใหญ่มากท่ีสดุ ด้านในของ
มสัยิดตกแตง่อยา่งงดงามตระการตาผา่นชมกระทรวงต่าง ๆ เชิญทา่นถ่ายภาพเก็บไว้เป็นท่ีระลกึ  

สมควรแคเ่วลาน าทา่นเดนิทางตอ่สู ่คาเมร่อนไฮแลนด์ 
เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) จากนั้นน าคณะเดินทางต่อ 
16.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถงึ คาเมร่อน ใหค้ณะไดแ้วะเดนิตลอดเยน็ ในบรรยากาศของความ

หนาวเยน็สบาย เดนิดขูอง เลอืกซือ้อาหารและพชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เช่น ขา้งโพด มนั โรต ีชารอ้น ฯลฯ 
ก าบรรยากาศยามเยน็ทีแ่สนจะมคีวามสุขกบัโปรแกรมทวัรท์ีไ่มร่บีรอ้นในการท่องเทีย่ว  

ค ่ำ บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2) เมนูมือ้นี้จะเป็น สตมีโบท้แบบคาเมรอ่นไฮแลนด์ 
พกั เข้าพกั ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสอง คาเมร่อน ตลาดเช้า ไร่ชา สวนสตอเบอรร่ี์ สวนกระบองเพชร เกน็ต้ิงไฮแลนด ์     (B/L/D)       
เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (3) 
08.00 น. จากนัน้น าคณะชมจดุต่างๆ บนคาเมรอ่น ดงันี้  

    -    แวะชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว เลอืกซือ้ และชมิไดต้ามอธัยาศยั 
- ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศยั 
- ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ทีม่ปีลกูอยูม่ากมาย และชมการปลกูผกัออแกนิก  
- ถ่ายรปูกบั ไรช่า ทีก่วา้งใหญ่ และมองดสูุดลกูหลูกูตา จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เก็นต้ิงไฮ

แลนด ์สถานท่ีบนัเทิงระดบัโลก 
เท่ียง  บรกิารอาหารวนั ณ  รา้นภตัตาคาร (4) 
16.30 น. เท่ียวแบบเร่ือยๆ คณะเดินทางถึง กระเชา้ลอยฟ้า หรือ เคเบิ้ลคาร์ ใหค้ณะไดน้ัง่กระเชา้ ระยะทาง

ประมาณ 3.4 กิโลเมตร (ท่านตอ้งเตรียมกระเป้าเล็กส าหรับน ้าส าภาระของท่านข้ึนไปใชบ้นเก็นต้ิง 
จ านวน 1 คืน) 

 จากนั้นมคัคุเทศก ์จะน าคณะเดินไปเช็คอิน ณ ล็อบบ้ี ของทางโรงแรม FIRST WORLD HOTEL 
ระหวา่งทางมคัคุเทศกจ์ะแนะน าจุดต่างๆ ใหท้่านทราบ และท่านสามารถเดินท่องเท่ียวเองไดส้ะดวก
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ข้ึน 
ค ่ำ  บรกิารอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม(5) เนนูมือ้น้ี เป็นบุฟเฟ่ตน์านาชาตบินเกน็ติง้ 

พกั  ณ FISRT WORLD GENTING HOTEL หรือ เทียบเท่า 
วนัท่ีสาม เกน็ต้ิงไฮแลนด ์ซิต้ีทวัรก์รงุกวัลาลมัเปอร ์สนามบินกวัลาลมัเปอร ์                       (B/L/--)       
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั (6) 
08.00 น. น าคณะเดนิทางลงจาก เกน็ต้ิง สู่เมอืงหลวงกรงุกวัลาลมัเปอร ์ซึง่เป็นเมืองหลวงของประเทศ

มาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดบัไปด้วยต้นไม้และพุม่ไม้ท่ีสวยงามตระการตา 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาที) จากนัน้ให้คณะแวะซือ้ น า้หอม นาฬิกา เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ขนม บัก๊กุ
แต ๋ยาสมนุไพรแก้อาการเหม่ือย ฯลฯ จากนัน้น าคณะถ่ายรูป ณ พระราชวงัอิสตานา่เนการ่าแหง่ใหม ่
ท่ีมีจดุถ่ายรูปมากมาย (อากาศคอ่นข้างร้อน ต้องตรียมหมวก แวน่ตา) ซึง่เป็นจดุท่ีมีทิวทศัท่ีสวยงาม
มาก 

เทีย่ง  บรกิารอาหารวนั ณ  รา้นภตัตาคาร (7) 
 น าคณะถ่ายรปูกบั ตึกปิโตนัส ซึง้เป็นสญัญาลกัษณ์ทางการท่องเทีย่วของประเทศมาเลเซยี 

จากนัน้แวะถ่ายรปู ณ ลานเมอรเ์ด้ก้าร์ กบัตกึรปูทรงแปลกตา และก่อนเดนิทางไปยงั คาเมรอ่น 
ใหท้่านแวะถ่ายรปูกบั พระราชวงัอิสตาน่าเนการ่า แห่งใหมข่องมาเลเซยี  

บ่าย สมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิกวัลาลมัเปอร์ 
14.15 น. คณะเชค็อนิ ณ สนามบนิกวัลาลมัเปอร ์พรอ้มสมัภาระ เพื่อเดนิทางกลบัภเูกต็ 
16.15 น. คณะเดนิทางกลบัสู่ ภเูกต็ โดยสายการบนิแอรเ์อเชยี เทีย่วบนิที ่AK826 
16.35 น. คณะเดนิทางถงึ สนามบนิภเูกต็ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ  คณะเดนิทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 20 ท่าน ใช้รถบัสส่วนตัว 1 คัน 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบรษิทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์าก

บรษิทัทวัรต์า่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพ

การบรกิารเหมือนกนั เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จด

ทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่

แตกตา่งกนั 
ก าหนดการเดนิทาง ผู้ใหญ่พัก 

ห้องละ 2 ท่าน 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ขวบ  

ไม่มีเตียงเสริม 
พักเดี่ยว 

9 – 11 ส.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
10 – 12 ส.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
25 – 27 ก.ย. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
26 – 28 ก.ย. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
9 – 11 ต.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
10 – 12 ต.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
23 – 25 ต.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
24 – 26 ต.ค. 57    

Note: วิธีการเลือกบริษัททัวร์ไปท่องเที่ยวมาเลเซียและสิงคโปร์ หลักการเลือกดังนี ้
1. บริษัททวัร์นัน้มีการจดทะเบียนถกูต้องหรือเปลา่ (ต้องจดทะเบียนเป็นตา่งประเทศ) 
2. อาหารในรายการทวัร์มีก่ีมือ้?  และลองค านวณดวูา่หากทา่นต้องไปจ่ายเพิ่ม 150 บาท ตอ่มือ้ทา่น 

จะทานอิ่มหรือเปลา่? (ทวัร์คิด 150 บาทตอ่ทา่น) 
3. ทวัร์ที่พกับนเก็นติง้ หากในรายการทวัร์รวมอาหารค ่าบฟุเฟ่ต์ที่โรงแรมบนเก็นติง้ราคาจะแพงกวา่แตท่า่นจะได้ขึน้เก็นติง้เร็ว และ

อาหารมีให้เลอืกมากมาย และหลากหลาย ไมต้่องกลวัวา่อาหารจะไมพ่อ (ซือ้หน้าห้องอาหารราคาอาหารค ่า 550 บาทตอ่ทา่น) 
4. โรงแรมที่พกั ระดบัไหน? อยูย่า่นไหน? 
5. ระหวา่งการเดินทางมีแจกอะไรเพิ่มหรือเปลา่ เช่น ขนม น า้หวาน น า้ดื่ม ฯลฯ 
6. โปรแกรมการเดินทางสว่นใหญ่ ทกุบริษัทจะเหมือนกนั แหลง่ทอ่งเที่ยวเทา่กนั เส้นทางเดียวกนั 
7. รายการคา่เข้าชม ให้ทา่นคิดให้ละเอียดวา่หากทวัร์ไมร่วมคา่เข้าชมเอาไว้ หากทา่นต้องไปจ่ายเพิ่มหน้างานราคาจะเทา่รัย และหาก

รวมไปแล้วจะถกูกวา่หรือเปล? 
8. ราคา (ให้ทา่นคิดเป็นประเด็นหลงัๆ เนื่องจากการไปเที่ยวหากทา่นตัง้งบไว้แล้ว ก็ให้ดรูาคาตามงบประมาณ แล้วทา่นจะได้บริการท่ี

ไมม่ีการตดัรายละเอียดตา่งๆออกไป ด้วยเหตผุลด้านราคา) 
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7 – 9 พ.ย. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
5 – 7 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
7 – 10 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
10 – 12 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
12 – 14 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
25-27 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
26 – 28 ธ.ค. 57 13,900 บาท 13,500 บาท 2,500 บาท 
ช่วงปีใหม่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 14,900 บาท 14,500 บาท 3,500 บาท 
หมายเหตุ: ทุกวันท่ีการเดนิทางท่านสามารถจองทัวร์ล่วงหน้าได้แล้ว ในราคาพเิศษ คือ จองล่วงหน้าก่อน
เดนิทาง 30 วันเป็นอย่างน้อย ท่านจะได้รับส่วนลด ท่านละ 300 บาท 
 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะรถบสัมาเลเซียน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินตามเสน้ทางท่ีระบุ (ราคาเช็ค ณ วนัท่ีทางเราเสนอราคาไป มีการเปล่ียนแปลงไดต้ามวนัท่ีท่านจองทวัร์) 
 ค่าอาหารเชา้ 7 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่มคัคเุทศกบ์รกิารน าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 คา่คูม่อืการเดนิทางทา่นละ 1 ชดุ 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 มบีรกิารอาหารว่าง ซ๊อฟดิง้ ขนม ลกูอม ระหว่างการเดนิทาง 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าบตัรเคร่ืองเล่นสวนสนุกและโชวต่์าง ๆ  ท่ีเรียกใชบ้ริการพิเศษ 
x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15  วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
รปูรถบสัมาเลเซียท่ีใช้ในการเดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  


