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ถา้ การไปเที่ยว ปีนงั + คาเมร่อน ของท่านตอ้งการสิง่น้ี จองไดเ้ลย 
1.ทัวรร์าคาถูก เดนิทางจรงิ ช านาญเสน้ทาง ปีนัง คาเมร่อน เป็นอย่างด ี

2.ท าทัวรต์รง ไม่ผา่นบรษัิททวัรอ์ืน่ๆ อกีทอด ราคาเลยถกูกวา่ทอ้งตลอดทั่วไป 
3.ตอ้งการสมัผัส วถิขีองคนปีนัง คาเมร่อน อยา่งเต็มที ่ตอ้งการลองทานอาหารเองแบบทีอ่ยากทานอะรัยก็ไดท้าน ไม่บงัคบัทาน

อาหารแบบเซ็ตโตะ๊ อาหารออกจะคลา้ยๆ กนัทกุมือ้ ซึง่ท าใหเ้บือ่ได ้เราเลยจัดใหท้า่นไดท้านเองบา้งมือ้ แตม่ ีDriver Guide หรอื 

ไกดช์ว่ยดแูลให ้
4.ทีพั่กด ีรถด ีไกดน์ าทวัรด์ ี

5.ไมเ่รยีกเก็บคา่ทปิเพิม่จากลกูคา้ ยกเวน้ลกูคา้จะใหเ้อง 
 

เสน้ทางทอ่งเทีย่ว โปรแกรมทวัรเ์หมอืน กนั แตด่รูวมๆ แลว้ ราคาถกูกวา่ การตดัสนิใจจองอยูท่ ี ่ทา่นลกูคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จองเลย ราคาเพยีง 5,333 บาท 
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อตัราคา่บรกิารตลอดปี 61 
วนัทีเ่ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น (ผูใ้หญ)่ ราคาตอ่ทา่น (เด็ก 4-9 ขวบ) 

เป็นบคุคลที ่3 ในหอ้ง ไมเ่สรมิเตยีง 

เดอืน ก.พ. 61 วนัที ่16-18 (หยดุตรุษจนี) 5,333 บ. 4,900 บ. 

เดอืน ม.ีค. 61 วนัที ่1-3 , 23-25 (หยดุมาฆบชูา) 5,333 บ. 4,900 บ. 

เดอืน เม.ย. 61 วนัที ่6-8 , 14-16 

(หยดุวนัจักร ีและ วนัสงกรานต)์ 

5,333 บ. 4,900 บ. 

เดอืน พ.ค. 61 วนัที ่29-1, 26-28  

(หยดุวนัแรงงาน และ วนัวสิาฆบชูา) 

5,333 บ. 4,900 บ. 

 

ก าหนดการเดินทาง 
วันทีแ่รก หาดใหญ ่สะเดา ปีนงั วดัเก็กล็อกซี ่– ปีนงัอารต์สตรดี                                         (--/L/--)       

05.00 
น. 

เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทวัรใ์หก้ารตอ้นรับคณะ ณ จดุนัดพบ (หาดใหญ)่  
จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูด่า่นสะเดา (ไมเ่กีย่วขอ้งกบั 3 จังหวัดชายแดนภาคใต)้ น าคณะผา่นดา่น แลว้
เดนิทางตอ่ มุง่หนา้สู ่เกาะปีนัง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) ระหวา่งทาง ดหูนัง ฟังเพลง และมแีวะเขา้หอ้งน ้า
ระกวา่งทาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (1)  

บา่ย น าคณะขา้ม สะพานปีนงั ซึง่สะพานปีนังปัจจบุนัท ีถงึ 2 สะพาน ทีส่ามารถน ารถขา้มไปยงัเมอืงจอรต์ทาวน์
ได ้ 
สะพานที ่1 ยาวถงึ 13 กโิลเมตร  
สะพานที ่2 มคีวามยาวทีส่ดุในเอเชยี ถงึ 22 กโิลเมตร 
 

 
จากนัน้ไปชมววิ พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัเขาเตา  

 
และแวะถา่ยรปู ณ ป้อมปืนคอนวอลสิ ผา่นชม หอนาฬกิาวติอเรยี  จากนัน้ใหค้ณะเลอืกซือ้ และเดนิ ณ หา้ง
เกอรน์ ีซึง่เป็นหา้งดังของเกาะปีนัง 
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จากนัน้ พาทา่น เดนิชม ปีนงัอารต์สตรดี แหลง่ยา่นการคา้แหง่ใหมข่องปีนัง ทีม่รีปูศลิปะฝาผนัง อยูใ่นยา่นนีส้นุก

กบัการถา่ยรปู กบั ศลิปะฝาผนัง และ น่ังดืม่ น่ังทานตามรา้นตา่งๆ 

 

 
ค ่า อสิระทานอาหารค า่ แต ่Driver Guide จะพาไปเดนิยา่นอาหารครับ 

พกั เขา้พกั ณ THE RAYAL PENANG HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั 
วันทีส่อง ปีนงั คาเมรอ่นไฮแลนด ์ สวนลาเวนเดอร ์  ไรช่า  ตลาดเย็น                                       (B/--/D)       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.00 
น. 

ไปชม วดัไทย ทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง “ วดัไชยมงัคลาราม ” ซึง่มพีระพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญท่ีส่ดุใน
มาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้า่นไดช้ม วดัพมา่ ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติรตระการตา 
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จากนัน้ จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง อาหารเทีย่ง แวะใหล้กูคา้ทาน (ลกูคา้จา่ยเอง) 

บา่ย น าคณะชมเป็น “สวนลาเวนเดอร”์(Lavender Garden)ทีย่า่น “Kea Farm” ทีน่ีเ่ป็นสวนสวย ดา้นใน
ตกแตง่อยา่งกิ๊บเก ๋มมีมุสวยงามใหเ้ลอืกถา่ยรปูกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นมมุทีน่ ารองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มมุตู ้
ไปรษณีย ์มมุคติตีท้ีเ่ด็กๆชอบกนัมาก มมุควิปิด มมุป้ายเก๋ๆ  และมมุไฮไลทค์อืมมุแปลงดอกไมด้า้นหนา้ที่
ปลกูลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนยี เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตดัสลับกนัอยา่งสวยงามขณะทีด่า้นบนนัน้
เป็นสวนสตรอเบอรร์ีท่ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเขา้ไปเก็บสตรอเบอรีใ่นสวนได ้สว่นบรเิวณทางออก
เป็นโซนรา้นขายของทีร่ะลกึ มากไปดว้ยสสีนั มดีไีซน ์ซึง่สามารถเรยีกเงนิจากผูม้าเยอืนไดไ้มน่อ้ยเล 
จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ ่

 
 จากนัน้ น าคณะถา่ยรปูกบั ไรช่า ทีก่วา้งใหญ ่และมองดสูดุลกูหลูกูตา จปิชาคาเมรอ่น และชมบรรยากาศ 

ไมเ่นน้รบี ปลอ่ยใจตามสบาย เพราะแหลง่ทอ่งเทีย่วแตล่ะจดุไมไ่กลกนั ทรปินีเ้นน้พักผอ่นจรงิๆ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (3) (อาหารแบบสตมีโบท้ ทีค่าเมรอ่น) 
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 จากนัน้ใหค้ณะไดแ้วะเดนิ ตลอดเย็น ในบรรยากาศของความหนาวเย็นสบาย เดนิดขูอง เลอืกซือ้อาหาร

และพชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เชน่ ขา้งโพด มนั โรต ีชารอ้น ฯลฯ ก าบรรยากาศยามเย็นทีแ่สนจะมคีวามสขุกบั
โปรแกรมทัวรท์ีไ่มร่บีรอ้นในการทอ่งเทีย่ว 

พกั เขา้พกั ณ HERITAGE HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั 

วนัที่
สาม 

คาเมรอ่นไฮแลนด ์ตลาดเชา้ สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอรร์ี ่หาดใหญ ่   (B/L/--)       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 

08.30 
น. 

แวะชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว เลอืกซือ้ และชมิไดต้ามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าคณะชมจดุตา่งๆ บนคาเมรอ่น ดังนี ้
ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศัย 
ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ทีม่ปีลกูอยูม่ากมาย และชมการปลกูผักออแกนคิ จากนัน้น าคณะเดนิทางกลับสู ่
หาดใหญ ่

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (5) จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ 

17.30 
น. 

(เวลาโดยประมาณ ) หากมเีวลา และหางยงัเปิดอยูจ่ะใหค้ณะ THE ZOOM DUTYFREE เพือ่แวะชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รจีนถงึเวลานัดหมายผา่นพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่ หาดใหญ ่

18.30 
น. 

(เวลาโดยประมาณ ) คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ 
ผู้เดนิทาง รับหาดใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่ 8 ท่าน 5,111 บาท (อาหาร 5 มือ้) 1,800 บาท ต่อท่าน 
ไม่เข้าทุ่งลาเวนเดอร์ ลดราคาอีกท่านละ 50 บาท 
ไม่เอาอาหารบ้างมือ้ ลดราคาอีกท่านละ ต่อมือ้ 180 บาท ต่อมือ้ 
หากต้องการขึน้ปีนังฮิล เพิ่มท่านละ 300 บาท 

 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  

 ค่ายานพาหนะรถตู ้หรือ รถบสั น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารเชา้ 5 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่ Driver Guide 1 ทา่น น าเทีย่วดว้ย ขบัรถดว้ย กรณีคณะจองถงึ 20 ทา่น จะมไีกดไ์ปดแูลดว้ยอกี 1 ทา่น และ

เดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ย รถบสัมาเลเซยี 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่เขา้ชมทุง่ลาเวนเดอรท์ีค่าเมรอ่น (เฉพาะกรณีทีท่า่นตอ้งการ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอย่างนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
 


