ทัวร์เก็นติ้ง คาเมร่อน 3 วัน 2 คืน
เริ่มเดินทาง จากหาดใหญ่ ราคาถูกกว่า
กรุป๊ จอยทัวร์ ออกเดินทางวันที่ 23-25 ต.ค. 58
ราคาท่านละ 4,900 บาท (รวมอาหารแล้ว 8 มื้อ) แจกอาหารว่างวันละ 1 รอบ
จองทัวร์ท่ี เที่ยวสนุ กทัวร์แอนด์แทรเวล โทร. 085 384 0228 //075 502 938

ก่อนตัดสิ นใจซื้อทัวร์ทุกครั้ง ท่านต้องเปรี ยบเทียบดูวา่ ข้างในโปรแกรมทัวร์เขารวมอะไรไว้ให้ท่านแล้วบ้าง และถ้าเราต้องไปจ่ายเพิ่ม
บวก ลบ กันแล้วที่ไหนจะถูกว่า เช่น อาหารมีกี่ม้ือ ค่าเข้าชมรวมอะไรแล้วบ้าง ค่าทิปไกด์รวมหรื อยัง พักที่ไหน พักห้องละกี่ท่าน มี
บริ การเสริ มระหว่างการเดินทางหรื อเปล่าว เช่น น้ าหวาน ขนม ผ้าเช็ดหน้า เป็ นต้น ที่สาคัญทัวร์ที่ท่านเลือกต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง
ตามประเภทที่เขานาเที่ยว
แหล่ งท่ องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจในโปรแกรมทัวร์ นี้ คือ
เมืองใหม่ปุตราจาย่า – ตึกปิ โตนัส – กรุ งกัวลาลัมเปอร์ – พระราชวังอิสต้าน่า – ถ้ าบาตูเค็ป – เก็นติ้งไฮแลนด์ – นัง่ เคเบิ้ลคาร์ข้ ึนเก็นติ้ง –
ชมไร่ ชาที่คาร่ อน – ตลาดผักและผลไม้ที่คาเมร่ อน

กาหนดการเดินทาง ::: จองด่วนรับจานวน 40 ท่านเท่านั้น
วันที่แรก
05.00 น.

จากหาดใหญ่ – ด่านสะเดา – เคเบิ ้ลคาร์ – เก็นติ ้งไฮแลนด์
(B/L/D)
ทุกท่านพร้ อมกันที่ หาดใหญ่ จุดนัดพบจะแจ้ งก่อนเดินทางในใบเตรี ยมตัว แต่จะอยูใ่ นตัวเมือง
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06.00 น.
อาหารเช้ า

เที่ยง
บ่าย
16.00 น.
16.30 น.
18.30 น.

จากนัน้
วันที่สอง
06.00 น.
08.00 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า
พัก

หาดใหญ่จดุ ที่ขึ ้นลงรถ สะดวกครับ
เมื่อคณะจอยทัวร์ ครบ นาคณะออกเดินทางไปด่านสะเด่า จากหาดใหญ่ ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.
ถึงด่านสะเดา ผ่าน ตม. ฝั่ งไทย แล้ วเปลี่ยนรถเป็ นรถบัสมาเลเซีย จากนันเดิ
้ นไปจ๊ อปหนังสือ
เดินทางที่ ด่าน ตม.มาเลเซีย
 บริการอาหารเช้ า เช่น แซนวิส ขนม ผลไม้ แบบกล่อง (1)
เสร็จแล้ วเดินทางไปยังเก็นติ ้งเลย ระหว่างทางผ่านรัฐต่างๆ ของมาเลเซีย เช่น รัฐเคด้ าร์ รัฐปี นัง และ
นัง่ ชมบรรยากาศของมาเลเซียในรถ พร้ อมรับฝั่ งเรื่ อเล่าจากไกด์คนไทย
 รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้ านอาหารคนไทย (2) ที่รัฐปี นัง
หลังทานอาหารเสร็จ นาคณะเดินทางไปเก็นติ ้งเลย เพื่อจะได้ ขึ ้นเก็นติ ้งเร็ว ไม่มืด
ถึง สถานีเคเบิ ้ลคาร์ ของเก็นติ ้ง เตรี ยมตัวขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ ของเก็นติ ้ง ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที ท่าน
ต้ องเตรี ยมกระเป๋ าใบเล็กเพื่อใช่ของใช้ ขึ ้นไปใช้ 1 คืน บนเก็นติ ้ง พร้ อมชุดที่จะใส่ในวันรุ่งขึ ้น
เช็คอินเข้ าห้ องพัก  ที่ First World Hotel
นัดเวลาลงมาพร้ อมกัน เพื่อลงไป รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (3)
หลังรับประทานอาหารเสร็จ นาคณะเดินทางกลับมายังโรงแรม และเดินแนะนาส่วนต่างๆ ของเก็น
ติ ้ง สาหรับท่านที่สนใจ หรื อ จะเดินเที่ยวเองอิสระก็ได้ ครับ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
เก็นติ ้งไฮแลนด์-ถ ้าบาตูเค็ป-พระราชวังอิสต้ าร์ นา่ -ถ่ายรูปติกแฝด-ปุตราจาย่า
(B/L/D)
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (4)
นาคณะลงจากเก็นติ ้งไอแลนด์ เพื่อเดินทางไปยัง วัดถ ้าบาตูเค็ป ซึง่ เป็ นวัดฮินดูในกัวลาลัมเปอร์ ที่
ใหญ่ที่สดุ จากนันไปชม
้
และถ่ายรูปที่ หน้ า พระราชวังอิสต้ าร์ นา่ พระราชวังหลวงของพระราชาธิบดี
ของประเทศมาเลเซีย เสร็จแล้ ว แวะช้ อปปิ ง้ ซื ้อของฝากที่ ร้ านสินค้ าโอท็อปของประเทศมาเลเซีย
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (5)
นาคณะแวะถ่ายรูปที่จดุ ถ่ายรูปตึกแฝดปิ โตนัส เพื่อให้ เห็นถึงสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย
จากนันเดิ
้ นทางต่อไป เมืองใหม่ปตุ ราจาย่า เมื่องที่ถกู สร้ างขึ ้นเป็ นศูนย์ราชการของประเทศมาเลเซีย
และเป็ นเมืองต้ นแบบของการแก้ ปัญหารถติดในประเทศมาเลเซีย
จากนันเดิ
้ นทางสู่ คาเมร่อนไอแลนด์ ระหว่างทางผ่านหมูบ่ ้ านชาวมาเลเซีย และเส้ นทางภูเขา ป่ า ที่
ยังสมบรูณ์มากของประเทศมาเลเซีย
 รับประทานอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (6)
จากนัน้ แวะให้ ทา่ นเดินเล่น ย่านตลาดผลไม้ เมืองหนาวในยามค่าคืน พร้ อมชมบรรยากาศทัว่ ๆไป
นาคณะเข้ าที่พกั  ณ COPTHAN HOTEL CAMERAL
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จากนันเชิ
้ ญท่านอิสระ
วันที่สาม
คาเมร่อนไอแลนด์-ตลาดเช้ า-สวนกระบองเพชร-ไร่ชา-ดิวตี ้ฟรี ดา่ นจังโหลน-หาดใหญ่ (B/L/--)
06.00 น.
 รับประทานอาหารเช้ าที่ห้องอาหารของโรงแรม (7)
08.00 น.
นาคณะออกจากโรงแรมไปเดินชม ตลาดเช้ า สไตร์ ตาลเมืองหนาวที่มีสินค้ ามากมาย เช่น ผัก ผลไม้
เมืองหนาว
จากนันแวะถ่
้
ายรูปที่ฟาร์ ม สวนกระบองเพชร ในมุมต่างๆ ที่มีกระบองเพชรหลากหลายสายพันธ์ให้
ท่านได้ ชมครับ
จากนัน้ เดินชมไร่ชา และชิมชารสเลิส จากคาเมร่อน ก่อนเดินทางลงจากยอดเขาคาเมร่อน
เที่ยง
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (8)
จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสู่ ประเทศไทย
หาก
มีเวลาทัน The Zoon Duty Free ที่ดา่ นจังโหลนยังไม่ปิด แวะให้ ทา่ นมีเวลาเลือกซื ้อของ ตาม
อัธยาศัย ครับ จากนันผ่
้ านด่าน เข้ าสู่ หาดใหญ่
จากนันเดิ
้ นทางเข้ าสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
เวลาโดยประมาณ คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
หากท่านต้ องการซื ้อตัว๋ ขากลับไปกรุงเทพฯ แนะนาซื ้อตัว๋ กลับไฟร์ หลังเวลา 21.00 น. ขึ ้นไปครับ เพื่อความสะดวก
เทีย่ ว เกาะหลีเป๊ะ เกาะลังกาวี มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

อัตราค่ าบริการ ราคานีค้ ณะเดินทาง 38-40 ท่ านผู้ใหญ่
รายการ
ราคาผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่ าน
เด็กไม่ เสริมเตรียง

วันที่เดินทาง
23 – 25 ต.ค. 58
27 – 29 พ.ย. 58
4 - 6 ธ.ค. 58 (ตรงหยุดวันพ่อ)
11 – 13 ธ.ค. 58 (หยุดรัฐธรรมนูญ)
25 -27 ธ.ค. 58 (หยุดคริ สต์มาส)
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 59 (หยุดปี ใหม่)

ราคาต่ อท่ าน

พักเดีย่ วเพิม่

4,900.3,900.-

2,000.-

รั บจองถึงวันที่

ราคาต่ อท่ าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

15 ต.ค. 58
27 ต.ค. 58
4 พ.ย. 58
11 พ.ย. 58
25 พ.ย. 58
27 พ.ย. 58

4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.4,900.-

2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท
2,000 บาท

หมายเหตุ: ราคาดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ ขนึ้ อยู่กบั วันทีเ่ ดินทาง และจานวนผู้เดินทาง
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อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ารถบัสมาเลเซี ยนาเที่ยวในมาเลเซี ย
 ค่ารถตู ้ รับจากหาดใหญ่ ไปส่ งด่านสะเดา
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหาร 8 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าซ้อฟดิ้ง+ขนม ระหว่างการเดินทางวันละ 1 ครั้ง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินตามกรรมธรรม์ 1,000,000 บาท
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่

เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณี ที่ตอ้ งการบินทุกรู ปแบบบิล)
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนินการ
สารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15
วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี

4

ที่ตงั ้ บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000

