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ก ำหนดกำรเดนิทำง  

วนัทีแ่รก หำดใหญ ่สะเดำ ปีนงั ป้อมปืน วดัไทย                                                                          (--/--/--)       

ตามเวลา เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทวัรใ์หก้ารตอ้นรับคณะ ณ จดุนัดพบ (หาดใหญ)่ จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สูด่า่น
สะเดา (ไมเ่กีย่วขอ้งกับ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต)้ น าคณะผ่านดา่น แลว้เดนิทางตอ่ มุง่หนา้สู ่เกาะปีนัง (ใช ้

เวลาประมาณ 3 ชม.) ระหวา่งทาง ดหูนัง ฟังเพลง และมแีวะเขา้หอ้งน ้าระกวา่งทาง 

เทีย่ง ลกูคา้จา่ยคา่อาหารเทีย่งเอง (ไมร่วมในรายการทัวร)์ 

บา่ย จากนัน้น าคณะขา้มสะพำนปีนงั ไปชม วดัไทย ทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง “ วดัไชยมงัคลำรำม ” ซึง่มพีระพุทธ

ไสยาสนอ์งคใ์หญ่ทีส่ดุในมาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้า่นไดช้ม วดัพมำ่ ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติรตระการตา 

จากนัน้ไปชมววิ พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัเขำเตำ และแวะถา่ยรูป ณ ป้อมปืนคอนวอลสิ ผ่านชม 
หอนาฬกิาวติอเรยี   

 พาคณะสู ่ยำ่นปีนงัฮลิ หากทา่ตอ้งการขึน้ชมววิมมุสงู ทา่นสามารถน่ังรถไฟฟ้าขึน้ไปได ้คา่ใชจ้า่ยคา่ตัว๋ 
ประมาณทา่นละ 30 รงิกติ 

ค า่ เดนิทางถงึคาเมร่อน ลกูคา้จ่ายคา่อาหารค า่เอง (Driver Guide สามารถแนะน าทา่นได)้ 

พกั เขำ้พกั ณ THE RAYAL PENANG HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง ปีนงัอำรต์สตรดี – บำ้นปำรำนำกนัคำเมรอ่นไฮแลนด ์ สวนลำเวนเดอร ์  ไรช่ำ  ตลำดเย็    (-/-/-)       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 

08.30 น. น าทา่นชม "ถนนสำยศลิปะ" (Street Art) หรอื Ernest Zacharevic’s Playful Street Art ในปีนัง โดย

ผลงานศลิปะเหลา่นีเ้ป็นของศลิปินชาวลทิวัเนยี ชือ่ Ernest Zacharevic ซึง่ไดเ้ปลีย่นถนนธรรมดาๆ ของปีนัง
ใหก้ลายเป็นหอศลิป์กลางแจง้ ภาพวาดสว่นใหญ่จะถกูวาดขึน้ในรูปแบบภาพ 3 มติ ิ(3D) ซึง่สามารถพบเห็น

ภาพวาดไดต้ามก าแพงขา้งถนน ผนังบา้นและตกึ ประต ูหนา้ตา่ง และอืน่ๆ โดยภาพวาดสว่นใหญจ่ะเกีย่วกับ

อริยิาบถตา่งๆ 

 
น าทา่นชม ปีนงั ปำรำนำกนั แมนช ัน่ (Pinang Peranakan Mansion) เป็นบา้นคหบดชีาวจนีชือ่ 
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Chung Keng Kwee ทีม่าตัง้รกรากทีปี่นัง บา้นหลงันีส้รา้งในสไตลป์ารานากนั 

แสดงถงึวถิชีวีติของ  

บาบาและโนนยา (ชายและหญงิชาวปารานากนั) ปารานากนัคอืชมุชนชาวจนี 

ทีม่าอาศัยในแผน่ดนิมาเลเซยี และพัฒนาวฒันธรรมขึน้มาใหมโ่ดย ผสมผสาน

วฒันธรรมจนีและมาเลยเ์ขา้ดว้ยกนั ปีนัง ปารานากนั แมนชนั สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความมั่งคัง่ของชาวจนี ฝีมอืการสรา้งของชา่งเรยีกวา่ขัน้เทพ ผังของบา้นถูก

แบง่ เป็นสดัสว่นชดัเจน แยกเรอืนเจา้นาย ลกูนอ้ง ครัว ศาลเจา้ ออกจากกนั 

กลางบา้นจะเป็นลานกลางแจง้ หอ้งรับแขกมหีลายหอ้ง ทัง้หอ้งสไตลจ์นีใช ้

รับรองแขกฝร่ัง หอ้งสไตล ์ฝร่ังรับแขกจนี  

08.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่คาเมร่อนไฮแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ลกูคา้จา่ยเอง โดยม ีDriver Guide ใหค้วามชว่ยเหลอื  

จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ 

บา่ย น าคณะชมเป็น “สวนลำเวนเดอร”์(Lavender Garden)ทีย่า่น “Kea Farm” ทีน่ีเ่ป็นสวนสวย ดา้นใน

ตกแตง่อย่างกิ๊บเก ๋มมีมุสวยงามใหเ้ลอืกถา่ยรูปกนัมากมาย ไมว่า่จะเป็นมมุทีน่ ารองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มมุตู ้

ไปรษณีย ์มมุคติตีท้ีเ่ด็กๆชอบกนัมาก มมุควิปิด มมุป้ายเก๋ๆ  และมมุไฮไลทค์อืมมุแปลงดอกไมด้า้นหนา้ที่
ปลกูลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนยี เป็นแปลงสมี่วง เหลอืง แดง ตดัสลบักนัอยา่งสวยงามขณะทีด่า้นบนนัน้เป็น

สวนสตรอเบอรร์ีท่ ีเ่ปิดใหนั้กทอ่งเทีย่วสามารถเดนิเขา้ไปเก็บสตรอเบอรีใ่นสวนได ้สว่นบรเิวณทางออกเป็น
โซนรา้นขายของทีร่ะลกึ มากไปดว้ยสสีนั มดีไีซน ์ซึง่สามารถเรยีกเงนิจากผูม้าเยอืนไดไ้มน่อ้ยเล จากนัน้น า

คณะเดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 

 จากนัน้ น าคณะถา่ยรูปกบั ไรช่ำ ทีก่วา้งใหญ ่และมองดสูดุลกูหลูกูตา จปิชาคาเมร่อน และชมบรรยากาศ ไม่
เนน้รบี ปลอ่ยใจตามสบาย เพราะแหลง่ทอ่งเทีย่วแตล่ะจดุไม่ไกลกนั ทรปินีเ้นน้พักผ่อนจรงิๆ 

ค า่ รับประทานอาหารกลางวนั ลกูคา้จา่ยเอง โดยม ีDriver Guide ใหค้วามชว่ยเหลอื แนะน าเป็นทานสตรี

มโบท๊ 

 จากนัน้ใหค้ณะไดแ้วะเดนิ ตลอดเย็น ในบรรยากาศของความหนาวเย็นสบาย เดนิดขูอง เลอืกซือ้อาหารและ

พชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เชน่ ขา้งโพด มัน โรต ีชารอ้น ฯลฯ ก าบรรยากาศยามเย็นทีแ่สนจะมคีวามสขุกบัโปรแกรมทวัร์

ทีไ่มร่บีรอ้นในการทอ่งเทีย่ว 

พกั เขำ้พกั ณ HERITAGE HOTEL หรอื โรงแรมระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ำม คำเมรอ่นไฮแลนด ์ตลำดเชำ้ สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอรร์ ี ่หำดใหญ ่             (--/--/--)       

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

08.30 น. แวะชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว เลอืกซือ้ และชมิไดต้ามอธัยาศัย 

 จากนัน้น าคณะชมจดุตา่งๆ บนคาเมร่อน ดงันี้ 

ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศยั 
ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ทีม่ปีลกูอยู่มากมาย และชมการปลกูผักออแกนคิ จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ลกูคา้จา่ยเอง โดยม ีDriver Guide ใหค้วามชว่ยเหลอื  

จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่ 

17.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) หากมเีวลา และหางยังเปิดอยู่จะใหค้ณะ THE ZOOM DUTYFREE เพือ่แวะชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษีทีด่วิตีฟ้รจีนถงึเวลานัดหมายผ่านพธิกีารตรวจประทบัตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ หำดใหญ ่

18.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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คำ่บรกิำร 
ผูเ้ดนิทาง รับหาดใหญ่ พักเดีย่วเพิม่ 

กรณีคณะเดนิทางผูใ้หญ ่6 ทา่น 5,200 บาท  1,800 บาท ตอ่ทา่น 

กรณีคณะเดนิทางผูใ้หญ ่8 ทา่น 4,450 บาท  1,800 บาท ตอ่ทา่น 

ไมเ่ขา้ทุง่ลาเวนเดอร ์ลดราคาอกีทา่นละ 80 บาท ลกูคา้จา่ยเองถา้ตอ้งการเขา้ 

หากตอ้งการขึน้ปีนังฮลิ เพิม่ทา่นละ 300 บาทลกูคา้จา่ยเองถา้ตอ้งการขึน้ 

 

หมำยเหตุ:  รำคำดงักลำ่วอำจเปลีย่นแปลงไดข้ ึน้อยูก่บัวนัทีเ่ดนิทำง  และจ ำนวนผูเ้ดนิทำง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

 คา่ยานพาหนะรถตู ้VIP 1 คนั พรอ้มคนขบัช านาญพเิศษ 
 คา่ทีพั่ก  2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อาหารเชา้ 2 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว 
 คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บำทรกัษำพยำบำล 100,000 บำท 

 คา่ Driver Guide 1 ทา่น  

 คา่น ้าดืม่ (น ้าเปลา่วนัละ 1 ขวดตอ่ทา่น) 
  

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ที่

เรยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

x คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  และใชบ้รกิาร  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

x คำ่หนงัสอืเดนิทำง ( ตอ้งพำสปอรต์เทำ่น ัน้) และมอีำยุไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน  

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยันก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะไดด้ าเนนิการ
ส ารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างนอ้ยก่อนเดนิทาง จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูลว่งหนา้มา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้า่นและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี ้

 


