กำหนดกำรเดินทำง ดูได้ทำ้ นโปรแกรมทัวร์ครับ
วันที่แรก
06.00 น.

เที่ยง
บ่าย

หาดใหญ่ สะเดา ปี นัง ป้ อมปื น วัดไทย
(--/L/D)
เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับคณะ ณ จุดนัดพบ (หาดใหญ่) จากนัน้ นาคณะเดินทางเข้า
สู่ด่านสะเดา (ไม่เกีย่ วข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) นาคณะผ่านด่าน แล้วเดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่
เกาะปี นัง (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ระหว่างทาง ดูหนัง ฟังเพลง และมีแวะเข้าห้องน้ าระกว่างทาง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนัน้ นาคณะข้ามสะพานปี นัง ไปชม วัดไทย ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในปีนงั “ วัดไชยมังคลาราม ” ซึง่ มี
พระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ทส่ี ุดในมาเลเซีย ตรงข้ามกันให้ท่านได้ชม วัดพม่า ชมสถาปตั ยกรรม
อันวิจติ รตระการตา จากนัน้ ไปชมวิว พร้อมสักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดเขาเตา และแวะถ่ายรูป
1
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ค่า
พัก
วันที่สอง
เช้ า
08.00 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่า

พัก
วันที่สาม
เช้า
08.30 น.

เทีย่ ง

ณ ป้อมปืนคอนวอลิส ผ่านชม หอนาฬิกาวิตอเรีย จากนั้นให้คณะเลือกซื้ อ และเดิน ณ ห้ างเกอร์ นี
ซึ่งเป็ นห้างดังของเกาะปี นัง
เดินทางถึงคาเมร่ อน บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (2)
เข้าพัก ณ THE RAYAL PENANG HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
ปี นัง คาเมร่ อนไฮแลนด์ สวนลาเวนเดอร์ ไร่ ชา ตลาดเย็น
(B/L/D)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ คาเมร่อนไฮแลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นนาคณะเดินทางต่อ
นาคณะชมเป็น “สวนลาเวนเดอร์”(Lavender Garden)ทีย่ า่ น “Kea Farm” ทีน่ ่เี ป็ นสวนสวย
ด้านในตกแต่งอย่างกิบ๊ เก๋ มีมมุ สวยงามให้เลือกถ่ายรูปกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมุมทีน่ ารองเท้ามา
ปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณีย์ มุมคิตตีท้ เ่ี ด็กๆชอบกันมาก มุมคิวปิด มุมป้ายเก๋ๆ และมุมไฮไลท์คอื มุม
แปลงดอกไม้ดา้ นหน้าทีป่ ลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็นแปลงสีมว่ ง เหลือง แดง ตัดสลับกัน
อย่างสวยงามขณะทีด่ า้ นบนนัน้ เป็ นสวนสตรอเบอร์รท่ี เ่ี ปิดให้นกั ท่องเทีย่ วสามารถเดินเข้าไปเก็บ
สตรอเบอรีใ่ นสวนได้ ส่วนบริเวณทางออกเป็นโซนร้านขายของทีร่ ะลึก มากไปด้วยสีสนั มีดไี ซน์ ซึง่
สามารถเรียกเงินจากผูม้ าเยือนได้ไม่น้อยเล จากนัน้ นาคณะเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
จากนัน้ นาคณะถ่ายรูปกับ ไร่ชา ทีก่ ว้างใหญ่ และมองดูสุดลูกหูลกู ตา จิปชาคาเมร่อน และชม
บรรยากาศ ไม่เน้นรีบ ปล่อยใจตามสบาย เพราะแหล่งท่องเทีย่ วแต่ละจุดไม่ไกลกัน ทริปนี้เน้น
พักผ่อนจริงๆ
 บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (5) (อาหารแบบสตีมโบ้ท ทีค่ าเมร่อน)
จากนั้นให้คณะได้แวะเดิน ตลอดเย็น ในบรรยากาศของความหนาวเย็นสบาย เดินดูของ เลือกซือ้
อาหารและพืช ปิ้งๆ ย่างๆ เช่น ข้างโพด มัน โรตี ชาร้อน ฯลฯ กาบรรยากาศยามเย็นทีแ่ สนจะมี
ความสุขกับโปรแกรมทัวร์ทไ่ี ม่รบี ร้อนในการท่องเทีย่ ว
เข้าพัก ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน
คาเมร่อนไฮแลนด์ ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอร์รี่ หาดใหญ่
(B/L/--)
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
แวะชม ตลาดเช้าเมืองหนาว เลือกซือ้ และชิมได้ตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาคณะชมจุดต่างๆ บนคาเมร่อน ดังนี้
ชม สวนกระบองเพชร และเลือกซือ้ ต้นไม้ ขนม ตามอัธยาศัย
ชม สวนสตอเบอร์ร่ี ทีม่ ปี ลูกอยูม่ ากมาย และชมการปลูกผักออแกนิค จากนัน้ นาคณะเดินทางกลับ
สู่ หาดใหญ่
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7) จากนัน้ นาคณะเดินทางต่อ
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17.30 น.

(เวลาโดยประมาณ ) หากมีเวลา และหางยังเปิดอยูจ่ ะให้คณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อ
แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีทด่ี วิ ตีฟ้ รีจนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธกี ารตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทางทัง้ สองประเทศ จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
18.30 น.
(เวลาโดยประมาณ ) คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
เทีย่ ว มาเลเซีย สิงคโปร์ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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ค่ าบริการ
ผู้เดินทาง
กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่ 10 ท่ าน
กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่ 8 ท่ าน
ไม่ เข้ าทุ่งลาเวนเดอร์ ลดราคาอีกท่ านละ
ไม่ เอาอาหารบ้ างมือ้ ลดราคาอีกท่ านละ ต่ อมือ้
หากต้ องการขึน้ ปี นังฮิล เพิ่มท่ านละ
กาหนดการเดินทาง ทัวร์ จอย ประจาปี 58
วันทีเ่ ดินทาง
วันที่ 5 -7 มี.ค. 58 ตรงวันหยุดมาฆบูชา
เดือน เม.ย. 58

เดินทางวันที่ 4-6 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15
เดือน พ.ค. 58
เดินทางวันที่ 1-3 / 2-4 / 3-5 / 14-16
เดือน มิ.ย. 58
เดินทางวันที่ 1-3
เดือน ก.ค. 58
เดินทางวันที่ 1-3 / 3-5 / 30 ก.ค.-1 ส.ค.
เดือน ส.ค. 58
เดินทางวันที่ 12-14 / 14-16
เดือน ก.ย. 58
เดินทางวันที่ 25-27
เดือน ต.ค. 58
เดินทางวันที่ 10-12 / 11-13/23-25/25-27
เดือน พ.ย. 58
เดินทางวันที่ 27-29
เดือน ธ.ค. 58
เดินทางวันที่ 5-7/10-12/11-13/25-27
ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59

รับหาดใหญ่
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,600 บาท (อาหาร 7 มือ้ )
1,800 บาท ต่ อท่ าน
5,300 บาท (อาหาร 7 มือ้ )
1,800 บาท ต่ อท่ าน
50 บาท
150 บาท ต่ อมือ้
300 บาท
ราคาต่ อท่ าน
4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.4,600.-

การเลือกซือ้ ทัวร์ ต้องเปรี ยบเทียบดูว่า ข้ างในโปรแกรมทัวร์ เขารวมอะไรไว้ ให้ เราแล้ วบ้ าง แล้ วลองบวก
ลบกันดู ว่ าซือ้ กับที่ไหนถูกกว่ า ห้ าม ดูแค่ ราคาแล้ วตัดสินใจซือ้ ทัวร์ เลยเพื่อผลประโยชน์ ของท่ าน
4
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หมายเหตุ: ราคาดังกล่ าวอาจเปลีย่ นแปลงได้ขนึ้ อยู่กบั วันทีเ่ ดินทาง และจานวนผู้เดินทาง

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่ายานพาหนะรถตู้ หรื อ รถบัสมาเลเซี ย นาเที่ยวตลอดการเดินทาง
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารเช้า 7 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่า Driver Guide 1 ท่าน หรือ คณะ 20 ท่านขึน้ ไปมีมคั คุเทศก์คนไทยไปด้วย
 ค่าน้าดื่ม (น้าเปล่าวันละ 1 ขวดต่อท่าน)
 ค่าเข้าชมทุง่ ลาเวนเดอร์ทค่ี าเมร่อน (เฉพาะกรณีทท่ี า่ นต้องการ)
อัตราค่ าบริ การนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนื อจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่

เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
x ค่ าหนังสื อเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนิ นการ
สารองที่ พกั และพาหนะในการเดิ นทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่ อนเดิ นทาง จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
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