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ทวัรเ์กน็ติ้ง คาเมร่อน 3 วนั 2 คนื 

เริ่มเดินทาง จากหาดใหญ่ ราคาถูกกว่า 

กรุป๊จอยทวัร ์ออกเดินทางวนัที่ 23-25 ต.ค. 58 

ราคาท่านละ 4,900 บาท (รวมอาหารแลว้ 8 มื้อ) แจกอาหารว่างวนัละ 1 รอบ 

จองทวัรท์ี่ เที่ยวสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล โทร. 085 384 0228 //075 502 938 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ::: จองด่วนรบัจ านวน 40 ท่านเท่านั้น  

วนัท่ีแรก จากหาดใหญ่ – ดา่นสะเดา – เคเบิล้คาร์ – เก็นติง้ไฮแลนด์                                              (B/L/D)       
05.00 น. ทกุทา่นพร้อมกนัท่ี หาดใหญ่ จดุนดัพบจะแจ้งก่อนเดนิทางในใบเตรียมตวั แตจ่ะอยูใ่นตวัเมือง

ก่อนตดัสินใจซ้ือทวัร์ทุกคร้ัง ท่านตอ้งเปรียบเทียบดูวา่ขา้งในโปรแกรมทวัร์เขารวมอะไรไวใ้หท่้านแลว้บา้ง และถา้เราตอ้งไปจ่ายเพ่ิม 
บวก ลบ กนัแลว้ท่ีไหนจะถูกวา่ เช่น อาหารมีก่ีม้ือ ค่าเขา้ชมรวมอะไรแลว้บา้ง ค่าทิปไกดร์วมหรือยงั พกัท่ีไหน พกัหอ้งละก่ีท่าน มี
บริการเสริมระหวา่งการเดินทางหรือเปล่าว เช่น น ้ าหวาน ขนม ผา้เช็ดหนา้ เป็นตน้ ท่ีส าคญัทวัร์ท่ีท่านเลือกตอ้งมีใบอนุญาตท่ีถูกตอ้ง
ตามประเภทท่ีเขาน าเท่ียว 

แหล่งท่องเทีย่วทีน่่าสนใจในโปรแกรมทวัร์นี ้คอื 

เมืองใหม่ปุตราจายา่ – ตึกปิโตนสั – กรุงกวัลาลมัเปอร์ – พระราชวงัอิสตา้น่า – ถ ้าบาตูเคป็ – เก็นติ้งไฮแลนด ์– นัง่เคเบ้ิลคาร์ข้ึนเก็นติ้ง – 
ชมไร่ชาท่ีคาร่อน – ตลาดผกัและผลไมท่ี้คาเมร่อน 
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หาดใหญ่จดุท่ีขึน้ลงรถ สะดวกครับ 
เม่ือคณะจอยทวัร์ครบ น าคณะออกเดนิทางไปดา่นสะเดา่ จากหาดใหญ่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 

06.00 น. ถึงดา่นสะเดา ผา่น ตม. ฝ่ังไทย แล้วเปล่ียนรถเป็นรถบสัมาเลเซีย  จากนัน้เดนิไปจ๊อปหนงัสือ
เดนิทางท่ี ดา่น ตม.มาเลเซีย 

อาหารเช้า  บริการอาหารเช้า เชน่ แซนวิส  ขนม ผลไม้ แบบกลอ่ง (1) 
 เสร็จแล้วเดนิทางไปยงัเก็นติง้เลย ระหวา่งทางผา่นรัฐตา่งๆ ของมาเลเซีย เชน่ รัฐเคด้าร์ รัฐปีนงั และ

นัง่ชมบรรยากาศของมาเลเซียในรถ พร้อมรับฝ่ังเร่ือเลา่จากไกด์คนไทย 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ท่ี ร้านอาหารคนไทย (2) ท่ีรัฐปีนงั 
บา่ย หลงัทานอาหารเสร็จ น าคณะเดนิทางไปเก็นติง้เลย เพ่ือจะได้ขึน้เก็นติง้เร็ว ไมมื่ด 
16.00 น. ถึง สถานีเคเบิล้คาร์ของเก็นติง้ เตรียมตวัขึน้เคเบิล้คาร์ของเก็นติง้ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ทา่น

ต้องเตรียมกระเป๋าใบเล็กเพื่อใชข่องใช้ขึน้ไปใช้ 1 คืน บนเก็นติง้ พร้อมชดุท่ีจะใสใ่นวนัรุ่งขึน้ 
16.30 น. เช็คอินเข้าห้องพกั  ท่ี First World Hotel 
18.30 น. นดัเวลาลงมาพร้อมกนั เพ่ือลงไป รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (3)  
 หลงัรับประทานอาหารเสร็จ น าคณะเดนิทางกลบัมายงัโรงแรม และเดนิแนะน าสว่นตา่งๆ ของเก็น

ติง้ ส าหรับทา่นท่ีสนใจ หรือ จะเดนิเท่ียวเองอิสระก็ได้ครับ 
จากนัน้ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
วนัท่ีสอง เก็นติง้ไฮแลนด์-ถ า้บาตเูคป็-พระราชวงัอิสต้าร์นา่-ถ่ายรูปตกิแฝด-ปตุราจายา่               (B/L/D)       
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
08.00 น. น าคณะลงจากเก็นติง้ไอแลนด์ เพ่ือเดนิทางไปยงั วดัถ า้บาตเูคป็ ซึง่เป็นวดัฮินดใูนกวัลาลมัเปอร์ท่ี

ใหญ่ท่ีสดุ จากนัน้ไปชม และถ่ายรูปท่ี หน้า พระราชวงัอิสต้าร์นา่ พระราชวงัหลวงของพระราชาธิบดี
ของประเทศมาเลเซีย เสร็จแล้ว แวะช้อปปิง้ซือ้ของฝากท่ี ร้านสินค้าโอท็อปของประเทศมาเลเซีย 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (5) 
บา่ย น าคณะแวะถ่ายรูปท่ีจดุถ่ายรูปตกึแฝดปิโตนสั เพ่ือให้เห็นถึงสญัญาลกัษณ์ของประเทศมาเลเซีย 
 จากนัน้เดนิทางตอ่ไป เมืองใหมป่ตุราจายา่ เม่ืองท่ีถกูสร้างขึน้เป็นศนูย์ราชการของประเทศมาเลเซีย 

และเป็นเมืองต้นแบบของการแก้ปัญหารถตดิในประเทศมาเลเซีย 
 จากนัน้เดนิทางสู ่คาเมร่อนไอแลนด์ ระหวา่งทางผา่นหมูบ้่านชาวมาเลเซีย และเส้นทางภเูขา ป่า ท่ี

ยงัสมบรูณ์มากของประเทศมาเลเซีย 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (6) 
 จากนัน้ แวะให้ทา่นเดนิเลน่ ยา่นตลาดผลไม้เมืองหนาวในยามค ่าคืน พร้อมชมบรรยากาศทัว่ๆไป 
พกั น าคณะเข้าท่ีพกั  ณ COPTHAN HOTEL CAMERAL 
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 จากนัน้เชิญทา่นอิสระ 
วนัท่ีสาม คาเมร่อนไอแลนด์-ตลาดเช้า-สวนกระบองเพชร-ไร่ชา-ดวิตีฟ้รีดา่นจงัโหลน-หาดใหญ่    (B/L/--)       
06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าท่ีห้องอาหารของโรงแรม (7) 
08.00 น. น าคณะออกจากโรงแรมไปเดนิชม ตลาดเช้า สไตร์ตาลเมืองหนาวท่ีมีสินค้ามากมาย เชน่ ผกั ผลไม้

เมืองหนาว 
 จากนัน้แวะถ่ายรูปท่ีฟาร์ม สวนกระบองเพชร ในมมุตา่งๆ ท่ีมีกระบองเพชรหลากหลายสายพนัธ์ให้

ทา่นได้ชมครับ 
 จากนัน้ เดนิชมไร่ชา และชิมชารสเลิส จากคาเมร่อน ก่อนเดนิทางลงจากยอดเขาคาเมร่อน 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 
 จากนัน้เดนิทางเข้าสู ่ประเทศไทย 
หาก มีเวลาทนั The Zoon Duty Free  ท่ีดา่นจงัโหลนยงัไมปิ่ด แวะให้ทา่นมีเวลาเลือกซือ้ของ ตาม

อธัยาศยั ครับ จากนัน้ผา่นดา่น เข้าสู ่หาดใหญ่ 
 จากนัน้เดนิทางเข้าสู ่หาดใหญ่ 
18.30 น. เวลาโดยประมาณ คณะเดนิทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
หากทา่นต้องการซือ้ตัว๋ขากลบัไปกรุงเทพฯ แนะน าซือ้ตัว๋กลบัไฟร์หลงัเวลา 21.00 น. ขึน้ไปครับ เพ่ือความสะดวก 
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ เกาะลงักาว ีมาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 

อตัราค่าบริการ ราคานีค้ณะเดินทาง 38-40 ท่านผู้ใหญ่ 
รายการ ราคาต่อท่าน  พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคาผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 4,900.- 2,000.- 
เดก็ไม่เสริมเตรียง 3,900.- - 
 

วันที่เดนิทาง รับจองถงึวันที่ ราคาต่อท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

23 – 25 ต.ค. 58 15 ต.ค. 58 4,900.- 2,000 บาท 

27 – 29 พ.ย. 58 27 ต.ค. 58 4,900.- 2,000 บาท 

4 - 6 ธ.ค. 58 (ตรงหยดุวนัพอ่) 4 พ.ย. 58 4,900.- 2,000 บาท 

11 – 13 ธ.ค. 58 (หยดุรัฐธรรมนญู) 11 พ.ย. 58 4,900.- 2,000 บาท 

25 -27 ธ.ค. 58 (หยดุคริสต์มาส) 25 พ.ย. 58 4,900.- 2,000 บาท 

31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59 (หยดุปีใหม)่ 27 พ.ย. 58 4,900.- 2,000 บาท 
 

หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 
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อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ารถบสัมาเลเซียน าเท่ียวในมาเลเซีย 
 ค่ารถตู ้รับจากหาดใหญ่ ไปส่งด่านสะเดา 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหาร 8  ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าซอ้ฟด้ิง+ขนม ระหวา่งการเดินทางวนัละ 1 คร้ัง 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
 ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินตามกรรมธรรม ์1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีท่ีตอ้งการบินทุกรูปแบบบิล) 

x ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

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


