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รหสัทวัร์ :: PEKR17660 

มากกว่า การไปเท่ียว เพื่อใหถึ้ง แต่เราท าใหท้่านมีความสุขตลอดการเดินทาง เท่ียวครบ ไม่หมกเมด็ น าเสนอโปรแกรม 
เกาะปีนงั คาเมร่อน 2 วนั 1 คืน 
  
                                                                                                                                                                         
  

                                                              
                                                            

        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง    

เดอืน สเดอืน ส..คค..  6600  วนัที ่วนัที ่1122--1133  

เดอืน กเดอืน ก..ยย..  6600  วนัที ่วนัที ่2233--2244  

เดอืน ตเดอืน ต..คค..  6600  วนัที ่วนัที ่44--55//77--88//2222--2233  

เดอืน พเดอืน พ..ยย..  6600  วนัที ่วนัที ่44--55  

เดอืน ธเดอืน ธ..คค..  6600  วนัที ่วนัที ่55--66//99--1100//2233--2244  

  
  

ความพเิศษของโปรแกรมทวัร์น ีค้อื 
1.รวมค่ารถรางข ึน้ปีนงัฮลิลเ์รยีบร้อยแลว้ ลูกค้าไม่ต้องจา่ยเพ ิม่ ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิ 
2.รวมค่าเขา้ชมสวนดอกลาเวนเดอร์ ณ คาเมร่อน ไฮแลนด์ เรยีบร้อยแลว้ ไม่ต้องจา่ยเพ ิม่ 
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เราขอสรปุโปรแกรม วา่ไปไหนบา้ง ใหท้่านเขา้ใจงา่ย ไมห่มกเม็ด เห็นชดัเจน วา่ รวมอะไรใหแ้ลว้บา้งเราขอสรปุโปรแกรม วา่ไปไหนบา้ง ใหท้่านเขา้ใจงา่ย ไมห่มกเม็ด เห็นชดัเจน วา่ รวมอะไรใหแ้ลว้บา้ง  

วนัแรกวนัแรก  หาดใหญ่หาดใหญ่--เกาะปีนังเกาะปีนัง--ปีนังฮลิปีนังฮลิ--ปีนังอารต์สตรดีปีนังอารต์สตรดี--ป้อมปืนคอนวอลสิป้อมปืนคอนวอลสิ--คาเมรอ่นไฮแลนด์คาเมรอ่นไฮแลนด ์ 
0066..0000  นน..  เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทวัรรั์บทา่นทีใ่นเมอืงหาดใหญ ่หรอื ทีส่นามบนิหาดใหญ่เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทวัรรั์บทา่นทีใ่นเมอืงหาดใหญ ่หรอื ทีส่นามบนิหาดใหญ่  

  จากนัน้เดนิทางไปยงัดา่นสะเดา ใชเ้วลาประมาณ จากนัน้เดนิทางไปยงัดา่นสะเดา ใชเ้วลาประมาณ 11  ชมชม..  

0077..3300  นน..  ผา่นดา่นไทย และ ดา่นมาเลเซยี ผา่นดา่นไทย และ ดา่นมาเลเซยี ((ผูเ้ดนิทางตอ้งมพีาสปอรท์ผูเ้ดนิทางตอ้งมพีาสปอรท์มอีายเุหลอืมอีายเุหลอืไมน่อ้ยกวา่ ไมน่อ้ยกวา่ 66  ))  

  --ผา่นดา่นแลว้เดนิทางตรง สู ่ผา่นดา่นแลว้เดนิทางตรง สู ่เกาะปีน ัเกาะปีนงัง  ((ใชเ้วลา ใชเ้วลา 22  ชม หลังจากออก จากดา่นมาเลเซยีแลว้ชม หลังจากออก จากดา่นมาเลเซยีแลว้))  

  --เมือ่ถงึ เกาะปีนัง พาทา่นไปเทีย่ว ที ่ปีนังฮลิ ซึง่เป็นจดุชมววิ ของเกาะปีนัง โดยการน่ังรถรางไฟฟ้าขึน้ไป เมือ่ถงึ เกาะปีนัง พาทา่นไปเทีย่ว ที ่ปีนังฮลิ ซึง่เป็นจดุชมววิ ของเกาะปีนัง โดยการน่ังรถรางไฟฟ้าขึน้ไป 

((เรารวมคา่เขา้ชมไวใ้หท้า่นแลว้เรารวมคา่เขา้ชมไวใ้หท้า่นแลว้))  

เทีย่งเทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน ที ่รา้นอาหาร บรกิารอาหารกลางวัน ที ่รา้นอาหาร ((น่ังโต๊ะละ น่ังโต๊ะละ 1100  ทา่นทา่น))  ((ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่11))  

  --จากนัน้พาทา่นไป เทีย่วตอ่ที ่จากนัน้พาทา่นไป เทีย่วตอ่ที ่ปีนงัอารต์สตรดี ปีนงัอารต์สตรดี ใหเ้วลาทา่นเดนิชมตามความเหมาะสม เมือ่เทีย่วจดุใหเ้วลาทา่นเดนิชมตามความเหมาะสม เมือ่เทีย่วจดุ

นีเ้สร็จพาทา่นน่ังรถผา่น ยา่นซติีฮ้อล และ แวะถา่ยรูนีเ้สร็จพาทา่นน่ังรถผา่น ยา่นซติีฮ้อล และ แวะถา่ยรูปที่ปที่  ป้อมปืนคอนวอลสิป้อมปืนคอนวอลสิ  รมิทะเลรมิทะเลเเกาะปีนังกาะปีนัง  

  --จากนัน้ พาคณะเดนิทางตรงสู ่จากนัน้ พาคณะเดนิทางตรงสู ่คาเมรอ่นไฮแลนด์คาเมรอ่นไฮแลนด ์ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 33  ชมชม..  มบีา้งชว่งรถตอ้งมบีา้งชว่งรถตอ้ง

ขึน้เนนิภเูขาขึน้เนนิภเูขา  

เมือ่ถงึเมือ่ถงึ  คาเมรอ่น คาเมรอ่น บรกิารอาหารค า่ ที ่รา้นอาหาร เป็นอาหารแบบสตมีโบท๊ บรกิารอาหารค า่ ที ่รา้นอาหาร เป็นอาหารแบบสตมีโบท๊ ((ทวัรเ์ลีย้งมือ้ที่ทวัรเ์ลีย้งมือ้ที่22))  

  เขา้พกั ณ เขา้พกั ณ HHEERRIITTAAGGEE  HHOOTTEELL  CCAAMMEERRAALL  

วนัทีส่องวนัทีส่อง  ตลาดเชา้ตลาดเชา้--สวนกระบองเพชรสวนกระบองเพชร--ไรช่าไรช่า--ไรส่ตอเบอรร์ี่ไรส่ตอเบอรร์ี่--สวนลาเวนเดอร์สวนลาเวนเดอร์--หาดใหญ่หาดใหญ่  
0077..0000  นน..  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารบรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม ของโรงแรม ((ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่33))  

0088..0000  นน..  พาคณะเทีย่ว พาคณะเทีย่ว จดุตา่งๆ บนยอดเขาคาเมรอ่น ดังนี้จดุตา่งๆ บนยอดเขาคาเมรอ่น ดังนี้  

11..ตลาดเชา้ตลาดเชา้  

22..สวนกระบองเพชรสวนกระบองเพชร  

33..สวนสตอเบอรร์ ี่สวนสตอเบอรร์ ี ่ 

44..สวนดอกลาเวนเดอร์สวนดอกลาเวนเดอร ์ ((ทัวรร์วมคา่เขา้ชมใหแ้ลว้ทัวรร์วมคา่เขา้ชมใหแ้ลว้))  

  --จากนัน้เดนิทางลงจากคาเมรอ่นสู ่หาดใหญ่จากนัน้เดนิทางลงจากคาเมรอ่นสู ่หาดใหญ่  

เทีย่งเทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร ((ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่ทัวรเ์ลีย้งมือ้ที่44))  

เสร็จแลว้เดนิทางตอ่ กลับสู ่หาดใหญ ่เสร็จแลว้เดนิทางตอ่ กลับสู ่หาดใหญ ่((ใชเ้วลาเดนิทางจากคาเมรอ่น มายงัหาดใหญ ่ประมาณ ใชเ้วลาเดนิทางจากคาเมรอ่น มายงัหาดใหญ ่ประมาณ 44  ชชมม..))  

1199..0000  นน..  เวลาโดยเวลาโดยประมาณ ทกุทา่นเดนิทางกลบัสูห่าดใหญ ่โดยสวัสดภิาพประมาณ ทกุทา่นเดนิทางกลบัสูห่าดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหตุหมายเหตุ::::  

ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางกลับสู ่กทม ตอ่ แนะน าใหจ้องตัว๋เครือ่งบนิหลังเวลา ทา่นทีต่อ้งการเดนิทางกลับสู ่กทม ตอ่ แนะน าใหจ้องตัว๋เครือ่งบนิหลังเวลา 2211..3300  นน..  เป็นตน้ไปเป็นตน้ไป  

และหากทา่นตกเครือ่งทางบรษัิทเราจะขอไมรั่บผดิชอบและหากทา่นตกเครือ่งทางบรษัิทเราจะขอไมรั่บผดิชอบใดไ ทัง้ส ิน้ใดไ ทัง้ส ิน้  
  
  

ราคาคา่บรกิารราคาคา่บรกิาร  

จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่จ านวนผูเ้ดนิทางข ัน้ต า่  ราคาตอ่ทา่นราคาตอ่ทา่น  

ราคาผูใ้หญ ่ครบ ราคาผูใ้หญ ่ครบ 1100  ทา่นทา่น  33,,339900  บาทบาท  

ราคาเด็ก ราคาเด็ก 44--99  ขวบ นอนกับผูใ้หญอ่กี ขวบ นอนกับผูใ้หญอ่กี 22  ทา่นไมเ่สรมิเตยีงทา่นไมเ่สรมิเตยีง  22,,999999  บาทบาท  

  

ราคานีร้วมแลว้ดงันี้ราคานีร้วมแลว้ดงันี:้:::  

11..คา่รถตูป้รับอากาศ คา่รถตูป้รับอากาศ VVIIPP    

22..คา่ทีพั่ก คา่ทีพั่ก 11  คนื ผูใ้หญ ่พักหอ้งละ คนื ผูใ้หญ ่พักหอ้งละ 22  ทา่นทา่น  

33..คา่อาหารทัง้หมด คา่อาหารทัง้หมด 44  มือ้มือ้  

44..คา่น่ังรถรางขึน้ปีนังฮลิคา่น่ังรถรางขึน้ปีนังฮลิ  

55..คา่เขา้ชมสวนลาเวนเดอร์คา่เขา้ชมสวนลาเวนเดอร์  

66..คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 11  ลา้นบาทลา้นบาท  

77..คา่ไกดด์แูลทา่นตลอดการเดนิทางคา่ไกดด์แูลทา่นตลอดการเดนิทาง  

  

  



 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom   

ราคานีย้งัไมร่วม ราคานีย้งัไมร่วม ((ถา้ตอ้งการถา้ตอ้งการ))  

11..คา่ใบเสร็จรับเงนิ รวมภาษีมลูคา่เพิม่ คา่ใบเสร็จรับเงนิ รวมภาษีมลูคา่เพิม่ 77  เปอรเ์ซ็นเปอรเ์ซ็น  

22..คา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกใชบ้ริคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกใชบ้รกิารเพิม่เอง ซึง่ยังไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร์การเพิม่เอง ซึง่ยังไมไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร์  

  

เราไปชมรปูสวยๆ กนัเลยครบัเราไปชมรปูสวยๆ กนัเลยครบั  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ปีนังฮิลล์ 

 
 
 
 
 
 ปีนังอาร์ตสตรีด 
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ป้อมปืนคอนวอลิสท่ีปีนงั 
 

 
 
 
 
 ไร่ชาบารัตท่ีคาเมร่อน 

 
 

 
 
 
                                                                                                         สวนลาเวนเดอร์คาเมร่อน 


