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ก ำหนดกำรเดินทำง ดูไดท้ำ้นโปรแกรมทวัรค์รบั 

วนัท่ีแรก หาดใหญ่ สะเดา ปีนัง ป้อมปืน วดัไทย                                                                 (--/L/D)       
06.00 น. เจา้หนา้ท่ีของเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนดัพบ (หาดใหญ่) จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้

สู่ด่านสะเดา (ไมเ่กีย่วขอ้งกบั 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ น าคณะผา่นด่าน แลว้เดินทางต่อ มุ่งหนา้สู่ 
เกาะปีนงั (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชม.) ระหวา่งทาง ดูหนงั ฟังเพลง และมีแวะเขา้หอ้งน ้าระกวา่งทาง 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1)  
บา่ย จากนัน้น าคณะขา้มสะพานปีนัง ไปชม วดัไทย ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปีนงั “ วดัไชยมงัคลาราม ” ซึง่มี

พระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ทีสุ่ดในมาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้่านไดช้ม วดัพม่า ชมสถาปตัยกรรม
อนัวจิติรตระการตา จากนัน้ไปชมววิ พรอ้มสกัการะเจา้แมก่วนอมิ ณ วดัเขาเตา และแวะถ่ายรปู 
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ณ ป้อมปืนคอนวอลสิ ผ่านชม หอนาฬกิาวติอเรยี  จากนั้นใหค้ณะเลือกซ้ือ และเดิน ณ ห้างเกอร์นี 
ซ่ึงเป็นหา้งดงัของเกาะปีนงั 

ค ่า เดินทางถึงคาเมร่อน บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2)  
พัก เข้าพกั ณ THE RAYAL PENANG HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วันท่ีสอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์  สวนลาเวนเดอร์   ไร่ชา  ตลาดเยน็                                         (B/L/D)       
เช้า บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (4) จากนั้นน าคณะเดินทางต่อ 
บ่าย น าคณะชมเป็น “สวนลาเวนเดอร”์(Lavender Garden)ทีย่า่น “Kea Farm” ทีน่ี่เป็นสวนสวย 

ดา้นในตกแต่งอยา่งกิบ๊เก๋ มมีมุสวยงามใหเ้ลอืกถ่ายรปูกนัมากมาย ไมว่่าจะเป็นมุมทีน่ ารองเทา้มา
ปลกูตน้ไม ้มุมตูไ้ปรษณีย ์มุมคติตีท้ีเ่ดก็ๆชอบกนัมาก มุมควิปิด มุมป้ายเก๋ๆ และมุมไฮไลทค์อืมุม
แปลงดอกไมด้า้นหน้าทีป่ลกูลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนีย เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตดัสลบักนั
อยา่งสวยงามขณะทีด่า้นบนนัน้เป็นสวนสตรอเบอรร์ีท่ ีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิเขา้ไปเกบ็
สตรอเบอรีใ่นสวนได ้ส่วนบรเิวณทางออกเป็นโซนรา้นขายของทีร่ะลกึ มากไปดว้ยสสีนั มดีไีซน์ ซึง่
สามารถเรยีกเงนิจากผูม้าเยอืนไดไ้มน้่อยเล จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 

 จากนัน้ น าคณะถ่ายรปูกบั ไรช่า ทีก่วา้งใหญ่ และมองดสูุดลกูหลูกูตา จปิชาคาเมร่อน และชม
บรรยากาศ ไมเ่น้นรบี ปล่อยใจตามสบาย เพราะแหล่งท่องเทีย่วแต่ละจดุไมไ่กลกนั ทรปินี้เน้น
พกัผ่อนจรงิๆ 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (5) (อาหารแบบสตมีโบท้ ทีค่าเมรอ่น) 
 จากนั้นใหค้ณะไดแ้วะเดนิ ตลอดเยน็ ในบรรยากาศของความหนาวเยน็สบาย เดนิดูของ เลอืกซือ้

อาหารและพชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เช่น ขา้งโพด มนั โรต ีชารอ้น ฯลฯ ก าบรรยากาศยามเยน็ทีแ่สนจะมี
ความสุขกบัโปรแกรมทวัรท์ีไ่มร่บีรอ้นในการท่องเทีย่ว 

พัก เข้าพกั ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม คาเมร่อนไฮแลนด ์ตลาดเช้า สวนกระบองเพชร สวนสตอเบอรร์ี่ หาดใหญ่          (B/L/--)       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
08.30 น. แวะชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว เลอืกซือ้ และชมิไดต้ามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าคณะชมจดุต่างๆ บนคาเมรอ่น ดงันี้ 

ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศยั 
ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ทีม่ปีลกูอยูม่ากมาย และชมการปลูกผกัออแกนิค จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบั
สู่ หาดใหญ่ 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (7) จากนัน้น าคณะเดนิทางต่อ 
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17.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) หากมเีวลา และหางยงัเปิดอยูจ่ะใหค้ณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อ
แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีีด่วิตีฟ้รจีนถงึเวลานดัหมายผ่านพธิกีารตรวจประทบัตราหนงัสอื
เดนิทางทัง้สองประเทศ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่  หาดใหญ่ 

18.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) คณะเดนิทางถงึ หาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ค่าบริการ   
ผู้เดนิทาง รับหาดใหญ่ พักเดี่ยวเพิ่ม 

กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่ 10 ท่าน 4,600 บาท (อาหาร 7 มือ้) 1,800 บาท ต่อท่าน 
กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่ 8 ท่าน 5,300 บาท (อาหาร 7 มือ้) 1,800 บาท ต่อท่าน 
ไม่เข้าทุ่งลาเวนเดอร์ ลดราคาอีกท่านละ 50 บาท 
ไม่เอาอาหารบ้างมือ้ ลดราคาอีกท่านละ ต่อมือ้ 150 บาท ต่อมือ้ 
หากต้องการขึน้ปีนังฮิล เพิ่มท่านละ 300 บาท 

ก าหนดการเดนิทาง ทวัร์จอย ประจ าปี 58 

วนัทีเ่ดนิทาง ราคาต่อท่าน 
วันที่ 5 -7 มี.ค. 58 ตรงวนัหยดุมาฆบูชา 4,600.- 
เดือน เม.ย. 58  
เดนิทางวนัที่ 4-6 / 10-12 / 11-13 / 12-14 / 13-15 

4,600.- 

เดอืน พ.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 1-3 / 2-4 / 3-5 / 14-16 

4,600.- 

เดอืน มิ.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 1-3 

4,600.- 

เดอืน ก.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 1-3 / 3-5 / 30 ก.ค.-1 ส.ค. 

4,600.- 

เดอืน ส.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 12-14 / 14-16 

4,600.- 

เดอืน ก.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 25-27 

4,600.- 

เดอืน ต.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 10-12 / 11-13/23-25/25-27 

4,600.- 

เดอืน พ.ย. 58  

เดนิทางวนัที่ 27-29 

4,600.- 

เดอืน ธ.ค. 58  

เดนิทางวนัที่ 5-7/10-12/11-13/25-27 

4,600.- 

ช่วงเทศกาลปีใหม่ 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 59 4,600.- 

การเลือกซือ้ทัวร์ต้องเปรียบเทียบดูว่า ข้างในโปรแกรมทัวร์เขารวมอะไรไว้ให้เราแล้วบ้าง แล้วลองบวก
ลบกันดู ว่าซือ้กับท่ีไหนถูกกว่า  ห้าม ดูแค่ราคาแล้วตัดสินใจซือ้ทัวร์เลยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน 
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หมายเหตุ:  ราคาดงักล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดนิทาง  และจ านวนผู้เดนิทาง 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่ายานพาหนะรถตู ้หรือ รถบสัมาเลเซีย น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารเชา้ 7 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่ Driver Guide 1 ทา่น หรอื คณะ 20 ทา่นขึน้ไปมมีคัคเุทศกค์นไทยไปดว้ย 
 คา่น ้าดื่ม (น ้าเปล่าวนัละ 1 ขวดต่อทา่น) 
 คา่เขา้ชมทุง่ลาเวนเดอรท์ีค่าเมรอ่น (เฉพาะกรณีทีท่า่นตอ้งการ) 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

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

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


