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รหสัทวัร์:TWMMS2 

คา่เมรอ่นไฮแลนด ์กรงุกวัลาลัมเปอร ์3 วัน 2 คนื 
วันนีเ้ราขอเสนอแพคเกจเทีย่วมาเลเซยี 3 วนั 2 คนื เป็นกรุป๊เดนิทางเพยีง 4-6 ทา่น ออกเดนิทาง

ไดท้กุวนั ในราคาทีถ่กูกวา่ทวัรก์รุป๊ใหญ ่สบายใจกวา่ เดนิทางเป็นอสิระกวา่ ยดืหยุน่กวา่  

ลองนกึภาพด ู 

1. ราคาถกูกวา่ทวัรก์รุป๊ใหญ่ 

2. เดนิทางไดเ้พยีงมคีณะ 4-6 ทา่น ไปกบัคนในครอบครัว หรอืกลุม่เพือ่นคนรูใ้จ 

3. เทีย่วไดส้บายใจ ไมก่ าหนดเวลา  

4. เลอืกทานอาหารไดต้ามใจชอบ ไมบ่งัคบัทานอาหารทีต่ามรปูแบบทัวร ์

5. เหมอืนไปเทีย่วเอง แตม่คีนดแูลเป็น Driver Guide ตลอดการเดนิทาง 

6. อยากซือ้ขนม ซือ้ของทีท่า่นหาขอ้มลูมาก็ได ้ตามทีท่า่นตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นทัวรก์รุ๊ปเหมา คณะ 4-6 ทา่น (ไมม่รีาคาเด็ก) 

วันแรก 

ตามเวลา เจา้หนา้ที ่Driver Guide ของเรารับทา่นจากจดุนัดหมาย ในหาดใหญ ่/ 
สนามบนิหาดใหญ ่ 

 จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะดา ผา่นดา่นทัง้ 2 ประเทศ เดนิทางตอ่สู ่คาเมรอ่น 

แวะ แวะเขา้หอ้งน ้า หรอื จดุคารป์ารค์กิง้ ทีม่อีาหาร ขนม และจดุถา่ยรปูใหท้า่นได ้
ถา่ยรปูได ้

ทีเ่ทีย่ว 1.ถา่ยรปูทีล่าน ใจกลางเมอืงอลอสตาร ์ซึง่ม ีหอคอยอลอสตาร ์เป็นฉากหลงั 
2.ถา่นรปู และ จบิชาทีค่าเมรอ่น ไรช่าบาลตั 
3.แวะเทีย่วตลาดเย็น บนยอดเขาคาเมรอ่น 
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อาหารเทีย่ง ลกูคา้ทานเอง โดยม ีDriver Guide คอยแนะน าและชว่ยดา้นภาษามาลาย ู

อาหารค า่ ลกูคา้ทานเอง (Driver Guide แนะน าได)้ 

พัก เขา้พกั ณ Heritage Hotel 

วันทีส่อง 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.00 น. เทีย่วชม ตลาดเชา้ ตลาดอาหารเมอืงหนาวบนคาเมรอ่นไฮแลนด ์

ทีเ่ทีย่ว 2.ฟารม์สวนกระบองเพชร 
3.สวนลาเวนเดอร ์มคีา่เขา้ชมทา่นละ 8 รงิกติ ลกูคา้ตอ้งจา่ยเองหากตอ้งการ
เขา้ชม 
4.สวนสตอเบอรร์ี ่
5.ชมน ้าตกอสีกนัดาคาเมรอ่น 
6.น่ังเคเบิล้คารท์ีเ่กน็ติง้ไอแลนด ์
7.เก็นติง้ไฮแลนด ์

 

  
อาหารเทีย่ง ลกูคา้ทานเอง  (Driver Guide แนะน าได)้ 

อาหารค า่ ลกูคา้ทานเองบนเกน็ติง้ (Driver Guide แนะน าได)้ 

พัก เขา้พกัที ่First World Hotel 
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วันทีส่าม 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

09.30 น. พาคณะเดนิทางลงจาดเกน็ติง้ โดยเคเบิล้คารอ์กีรอบ เพือ่ไปเทีย่วในกรงุ
กวัลาลมัเปอร ์

ทีเ่ทีย่ว 1.วัดถ ้าบาตเูคป 
2.พระราชวังอสีตา้น่าเนกา้รา่ 
3.เมอรเ์ดกา้แสควร ์เสาธงมาเลเซยี อาคารอ์พัดลุซามดั 
4.ถา่ยรปูกบัตกึปิโตนัส 
5.เมอืงใหมป่ตุราจายา่ 
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อาหารเทีย่ง ลกูคา้ทานเอง  (Driver Guide แนะน าได)้ 

อาหารค า่ ลกูคา้ทานเอง  (Driver Guide แนะน าได)้ 

สง่ สง่คณะ ที ่หาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่หรอื สนามบนิกวัลาลมัเปอรไ์ด ้

 

 

ราคาคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

4 ทา่น ใชร้ถ Pajaro 5,550 

5-6 ทา่น ใชร้ถ Hyudai H1 5,490 

 

ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถน าเทีย่ว พรอ้ม Driver Guide 

2.คา่หอ้งพกั 2 คนื พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 

3.คา่อาหารเชา้ 2 มือ้ ทีโ่รงแรม 

4.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 1 ลา้นบาท 

5.คา่น ้าดืม่ ขนม แจกวันละ 1 รอบ 

 

สิง่ทีล่กูคา้อาจจะตอ้งไปจา่ยเพิม่เอง:: 

1.คา่เขา้ชมสวนลาเวนเดอร ์ประมาณ 80 บาท 

2.คา่อาหารบา้งมือ้ทีย่งัไมม่ใีนแพคเกจทวัร ์

3.คา่ภาษีกรณีตอ้งการบลิไปเบกิ 


