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ถ้า การไปเทีย่ว ปีนัง + คาเมร่อน ของทา่นตอ้งการสิ่งนี ้จองได้เลย 
1.ทวัรร์าคาถกู เดินทางจรงิ ช านาญเสน้ทาง ปีนงั คาเมรอ่น เป็นอย่างดี 
2.ท าทวัรต์รง ไม่ผ่านบรษัิททวัรอ่ื์นๆ อีกทอด ราคาเลยถกูกว่าทอ้งตลอดทั่วไป 
3.ตอ้งการสมัผสั วิถีของคนปีนงั คาเมรอ่น อย่างเต็มท่ี ตอ้งการลองทานอาหารเองแบบท่ีอยากทานอะรยัก็ได้
ทาน ไม่บงัคบัทานอาหารแบบเซต็โต๊ะ อาหารออกจะคลา้ยๆ กนัทกุมือ้ ซึง่ท  าใหเ้บ่ือได ้เราเลยจดัใหท้่านได้
ทานเองบา้งมือ้ แต่มี Driver Guide หรอื ไกดช์่วยดแูลให ้
4.ไม่เรยีกเก็บค่าทิปเพิ่มจากลกูคา้ ยกเวน้ลกูคา้จะใหเ้อง 
 
เสน้ทางท่องเท่ียว โปรแกรมทวัรเ์หมือน กนั แต่ดรูวมๆ แลว้ ราคาถกูกว่า การตดัสินใจจองอยู่ท่ี ท่านลกูคา้ 
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วันทีเ่ดนิทาง:: 3-5 ต.ค.65 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
วนัที่แรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง วดัเก็กล็อกซ่ี – ปีนังอารต์สตรีด-ปีนังฮิลล ์                                             (--/--/--)       
06.00 น. เจา้หนา้ที่ของเที่ยวสนกุทวัรใ์หก้ารตอ้นรบัคณะ ณ จดุนดัพบ (หาดใหญ่)  

จากนัน้น าคณะเดินทางเขา้สูด่า่นสะเดา (ไมเ่ก่ียวขอ้งกบั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ น าคณะผา่นดา่น แลว้เดินทางตอ่ มุง่
หนา้สู ่เกาะปีนงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) ระหวา่งทาง ดหูนงั ฟังเพลง และมีแวะเขา้หอ้งน า้ระกวา่งทาง 

เที่ยง แวะรา้นอาหารที่เหมาะสม ใหท้า่นรบัประทานอาหารเที่ยง (ลกูคา้ช าระเอง)  // กรณีตอ้งการเพิ่ม 2,500 บาทตอ่โต๊ะ 
บา่ย น าคณะขา้ม สะพานปีนัง ซึง่สะพานปีนงัปัจจบุนัที ถึง 2 สะพาน ที่สามารถน ารถขา้มไปยงั เมอืงจอรต์ทาวน ์ได ้ 

สะพานที่ 1 ยาวถึง 13 กิโลเมตร  
สะพานที่ 2 มีความยาวที่สดุในเอเชีย ถงึ 22 กิโลเมตร 
 

 
จากนัน้ไปชมววิ พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ณ วัดเขาเตา  

 
และแวะถา่ยรูป ณ ปอ้มปืนคอนวอลสิ ผา่นชม หอนาฬิกาวติอเรยี  จากนัน้พาทา่นไปยงั ปีนังฮิลล ์(Penang Hill)  (ยงัไม่
รวมคา่เขา้ชมประมาณ 30-35 รงิกิต) หรอืที่ภาษามาเลย ์เรยีกวา่ บกิูต เบนดารา (Bukit Bemdara) เป็นอีกหนึง่กิจกรรม
ทอ่งเที่ยวที่นา่สนใจ โดยปีนงัฮิลลน์ัน้อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลประมาณ 830 เมตร และถือวา่เป็นจดุสงูสดุของเกาะปีนงัอีก

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ดว้ย ปัจจบุนัปีนงัฮิลล ์เป็นอีกหนึง่จดุชมวิวเมืองทีม่ีช่ือเสยีงและไดร้บัความนิยมจากนกัทอ่งเที่ยวเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ
วิวทวิทศันข์องตวัเมืองรวมไปถงึเกาะปีนงัแบบแบบกวา้งไกลสดุสายตา นั่นจึงท าใหบ้รเิวณนี ้เป็นมมุดีที่สดุในการถา่ยภาพ
ตวัเมืองจอรจ์ทาวน ์

 
จากนัน้ พาทา่น เดินชม ปีนังอารต์สตรีด แหลง่ยา่นการคา้แหง่ใหมข่องปีนงั ท่ีมีรูปศิลปะฝาผนงั อยูใ่นยา่นนีส้นกุกบัการถ่ายรูป กบั 

ศิลปะฝาผนงั และ นั่งดื่ม นั่งทานตามรา้นตา่งๆ 

 

 
ค ่า อิสระทานอาหารค ่า แต ่Driver Guide จะพาไปเดินยา่นอาหารครบั (ลกูคา้จา่ยเอง) 
พัก เข้าพกั ณ Bayview Penang หรือ โรงแรมระดับเดียวกนั 
วนัที่สอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด ์ สวนลาเวนเดอร ์  ไร่ชา  ตลาดเยน็                                                    (B/--/D)       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
08.00 น. ไปชม วัดไทย ที่ใหญ่ที่สดุในปีนงั “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึง่มีพระพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญ่ที่สดุในมาเลเซีย   ตรงขา้มกนัให้

ทา่นไดช้ม วัดพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตา 
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จากนัน้ จากนัน้น าคณะเดินทางสู ่คาเมร่อนไฮแลนด ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 
เที่ยง อาหารเทีย่ง แวะใหล้กูคา้ทาน (ลกูคา้จ่ายเอง) 
บา่ย น าคณะชมเป็น “สวนลาเวนเดอร”์(Lavender Garden)ที่ยา่น “Kea Farm” (ยงัไมร่วมคา่เขา้ชม ประมาณ 8 RM) ที่น่ีเป็น

สวนสวย ดา้นในตกแตง่อยา่งกิบ๊เก๋ มีมมุสวยงามใหเ้ลอืกถ่ายรูปกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นมมุที่น  ารองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มมุตู้
ไปรษณีย ์มมุคติตีท้ี่เด็กๆชอบกนัมาก มมุควิปิด มมุปา้ยเก๋ๆ และมมุไฮไลทค์ือมมุแปลงดอกไมด้า้นหนา้ที่ปลกูลาเวนเดอร ์
ซลัเวีย บีโกเนีย เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตดัสลบักนัอยา่งสวยงามขณะที่ดา้นบนนัน้เป็นสวนสตรอเบอรร์ีท่ี่เปิดให้
นกัทอ่งเที่ยวสามารถเดินเขา้ไปเก็บสตรอเบอรีใ่นสวนได ้สว่นบรเิวณทางออกเป็นโซนรา้นขายของที่ระลกึ มากไปดว้ยสสีนั มี
ดีไซน ์ซึง่สามารถเรยีกเงินจากผูม้าเยือนไดไ้มน่อ้ยเล จากนัน้น าคณะเดินทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 

 
 จากนัน้ น าคณะถา่ยรูปกบั ไรช่า ที่กวา้งใหญ่ และมองดสูดุลกูหลูกูตา จิปชาคาเมรอ่น และชมบรรยากาศ ไมเ่นน้รบี ปลอ่ยใจ

ตามสบาย เพราะแหลง่ทอ่งเที่ยวแตล่ะจดุไมไ่กลกนั ทรปินีเ้นน้พกัผอ่นจรงิๆ 
ค ่า แนะน าทานอาหารเมนสูตรมีโบ๊ท (ทวัรพ์าไปลกูคา้จา่ยเอง) 
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 จากนัน้ใหค้ณะไดแ้วะเดิน ตลอดเยน็ ในบรรยากาศของความหนาวเย็นสบาย เดินดขูอง เลอืกซือ้อาหารและพืช ป้ิงๆ 

ยา่งๆ เช่น ขา้งโพด มนั โรตี ชารอ้น ฯลฯ ก าบรรยากาศยามเย็นที่แสนจะมีความสขุกบัโปรแกรมทวัรท์ี่ไมร่บีรอ้นในการ
ทอ่งเที่ยว 

พัก เข้าพกั ณ Copthonrne Hotel Cameral หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันทีส่าม คาเมร่อนไฮแลนด ์ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอรร่ี์ - Design Village Outlet Mall -หาดใหญ ่   

(B/--/--)       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.30 น. แวะชม ตลาดเชา้เมืองหนาว เลอืกซือ้ และชิมไดต้ามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าคณะชมจดุตา่งๆ บนคาเมรอ่น ดงันี ้

ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศยั 
ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ที่มีปลกูอยูม่ากมาย และชมการปลกูผกัออแกนิค จากนัน้น าคณะเดินทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 

 
เที่ยง แวะรบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหารหรอืจดุแวะพกัรถ)  (ยงัไมร่วมในราคาทวัร)์ จากนัน้น าคณะเดินทางตอ่ 
17.30 น. ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงที ่Design Village Outlet Mall เป็นเอารท์เลท็ขนาดใหญ่ของมาเลเซียถกูสรา้งขึน้เมื่อปี 2016 ดว้ย

เนือ้ที่วา่ 37,161 ตารางเมตร ทา่นจะไดพ้บกบัสนิคา้แบรดเ์นมตา่งๆ มากมาย ที่ลดสงูสดุถงึ 70% ตลอดทัง้ปีจากนัน้
น าทา่นเดินทางกลบัสู ่ หาดใหญ ่

18.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) คณะเดินทางถงึ หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ 
เที่ยว  มาเลเซีย สงิคโปร ์ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ 
 

โรงแรม รถท่ีใช ้ จ านวน มือ้อาหาร ราคาต่อท่าน 
Bayview Hotel Penang 
Copthorne Hotel cameral 

รถตู ้VIP 2 มือ้  

 
 

หมายเหตุ:  ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึน้อยู่กับวันทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 
 

 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม  
 คา่ยานพาหนะรถตู ้VIP น าเท่ียวตามโปรแกรมพรอ้ม Driver Guide พาเท่ียว 
 คา่ท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารเชา้ 2  มือ้ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว 
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 

 คา่น า้ด่ืม (น า้เปลา่วนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น) 
 

 อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  อาทิ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด  คา่อาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x คา่เขา้ชมตามท่ีทา่นตอ้งการ (ถา้มี) 
x อาหารตามท่ีทา่นตอ้งการ 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอรต์เท่าน้ัน) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอใหท้่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้

ด  าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15  วนั เป็นอย่างนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้และหวังเป็นอย่างยิ่ งท่ีจะไดร้ับใช้ท่านและคณะใน
อนาคตอนัใกลนี้ ้

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

