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ก ำหนดกำรเดนิทำง .... 

วนัแรก หาดใหญ ่– ดา่นจังโหลน – อลอสตาร ์- คาเมร่อน–น ้าตกอสิกาดา-ไร่ชา-ตลาดเย็น                 (-/--/--)             

06.00 น .  เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทัวรใ์หก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนัดพบ ( อ.หาดใหญ่) จากน่ันน าท่านเดนิทางสู ่ด่านจัง

โหลน 

07.00 น. น าคณะเดนิทางถงึ ดา่นจังโหลน ประเทศมาเลเซยี ประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีาร

ตรวจคน เขา้เมอืงของประเทศมาเลเซยี  

 จากนัน้แวะถ่ายรูปคูก่บัหอคอยอาลอรเ์ซตาร ์ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเอง โดยม ีDriver Guide ใหค้ าแนะน า 

บา่ย จากนัน้น าทกุทา่นจะพชิติยอดเขาคาเมร่อน  ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบธรรมชาตชิมทา่นจะได ้

เห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวป่าทอ้งถิน่ “ซาไก” ทา่นจะไดน่ั้งรถผา่นชมน า้ตกอสิกาดาทีม่คีวามสวยงามของ

คาเมร่อน   

สมัผสั..อากาศหนาวทั้งปี... 

คาเมร่อน.. 2 วนั 1 คืน 
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 จากนัน้น าทา่นชมไรช่าทีส่วยงามและดืม่ชาคาเมร่อนทีม่รีสชาตดิเียีย่ม ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศตามอธัยาศยั 

 น าคณะชม ตลาดเย็น ซึง่เป็นตลาดพืน้เมอืง ใหท้า่นไดเ้ลอืก อาทเิชน่ ผลไม ้และผักเมอืงหนาว 

ค า่  อสิระอาหารค า่  ณ รา้นอาหาร (2)   (สไตลค์าเมร่อน) ทา่นจะไดล้ิม้รสกับผักเมอืงหนาวสด ๆ และรสชาติ

น ้าจิม้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ 

พัก   ณ  โรงแรมเฮอรเิทคหรอืเทยีบเทา่  ใหอ้สิระกับทา่นในการเลอืกพักผ่อน 

วนัทีส่อง คาเมรอ่น- ตลาดเชา้-ฟารม์ดอกไม ้-สวนตะบองเพชร-ไรส่ตอเบอรร์ ี-่ดิว้ตีฟ้ร-ีอ.หาดใหญ ่(B/L/--) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์(3) ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.00 น. น าคณะชม “ตลาดเชา้” ทีเ่ป็นตลาดพื้นเมอืง เลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ อาทเิชน่ พชืผักเมอืงหนาว ดอกไมส้ดและ

แหง้ราคาถกูทีท่า่นสามารถเลอืกซือ้ไดต้ามความพอใจ   

09.00 น จากนัน้น าทา่นชมฟารม์ปลกูดอกไม ้ เมอืงหนาวนานาชนดิ สวนสตอรเ์บอร์

ร ีส่ด และสวนตะบองเพชร  ฝากคนที่บา้นในราคาที่ไม่แพง ไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นลงจากยอดเขาคาเมร่อน จากนัน้น าคณะ 

 

 

 

เดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ ่

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหาร (4)    จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ 

บา่ย น าท่านถงึยังด่าน จังโหลนแวะซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ( ดวิตีฟ้ร ี)(หากเวลาเหลือ) อาท ิเช่น น ้าหอม เหลา้ 

นาฬกิา ชอ็กโกแลต เพือ่เป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางสูด่า่นสะเดา 

19.00 น. (เวลาโดยประมาณ)  น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มทัง้ รอยยิม้และความประทบัใจ   

เทีย่ว มาเลเซยี เก็นติง้ คาเมรอ่น ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ 
 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่รถตู ้1 คัน น าเทีย่วตลอดการเดนิทาง พรอ้มคนขบั 
 คา่ทีพ่ัก  1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 คา่อาหาร 1 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว + ของวา่งตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชมตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว   
 คา่เจา้หนา้ที ่Driver Guide น าเทีย่วดว้ย ขบัรถดว้ย  
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 100,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  
คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  (กรณีตอ้งการใบเสร็จเพิม่7%) 

x คา่บตัรเครือ่งเลน่สวนสนุกและโชวต์า่ง ๆ  ทีเ่รยีกใชบ้รกิารพเิศษ 

x คา่หนงัสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่น ัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยนัก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะได ้

ด าเนนิการส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอยา่งนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมา

เพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอย่างยิ่งท่ีจะได้รับใช้ท่าน

และคณะในอนาคตอนัใกล้นี ้
 

จ ำนวนผู้เดนิทำง เร่ิมหำดใหญ่ / ท่ำน 

คณะ 4 ท่าน ใช้รถ Pajaro 3,290 บำท 

คณะ 5-6 ท่าน ใช้รถ Hyudai H1 3,190 บำท 


