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KKML 

เทีย่วมาเลเซยี 3 วนั 2 คนื 
บนิตรงจากขอนแกน่ 

ราคานีร้วม รถขึน้ปีนงัฮลิ และ คา่เขา้ชม สวนลาแวนเดอรแ์ลว้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบนิหาดใหญ ่–คาเมรอ่นไฮแลนด ์– ไรช่า – ตลาดเย็น                         (-/L/D) 

10.20 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท เทีย่วสนุกทัวรฯ์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จดุนัดพบ สนามบนิหาดใหญ่ 

FD 3501 ( 08.30 – 10.20 )  จากนัน้น าคณะเดนิทางไปรับประทานเทีย่ง 

  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (1) 

บา่ย จากนัน้เดนิทางสู ่ยอดเขาคาเมรอ่น ประเทศมาเลเซยี ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย  ท า

การตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิี

การทางศุลกากรของมาเลเซยีที ่  ด่านบกูติคายอูตีัม้ ผ่านจังโหลน  จติรา 

อลอสตาร ์ สไุหงปัตตาน ี บตัเตอรเ์วริธ์  จากนัน้น าทา่นสูย่อดเขาคาเมรอ่น 

ซึง่สูงกว่าระดับน ้ าทะเล 2,000 เมตร (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า 

ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)   

 น าทุกท่านจะพชิติความคดเคี้ยวของยอดเขาประมาณ 800 กว่า

โคง้ ระหวา่งทางท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาตชิมท่าน

จะไดเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวป่าทอ้งถิน่ “ซาไก” ท่านจะได ้

น่ังรถผา่นชมน ้าตกอสิกาดาทีม่คีวามสวยงามของคาเมร่อน  พรอ้ม

ชมไร่ชาที่สวยงามและน าท่านดื่มชาคาเมร่อนทีม่รีสชาตดิีเยีย่ม 

ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศตามอธัยาศัย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2)  ( อาหารแบบสตมีโบท้ ทีค่าเมรอ่น )  

 จากนัน้ใหค้ณะไดเ้ดนิ ตลาดเย็น ในบรรยากาศของความเย็นสบาย เดนิดูของ เลอืกซือ้อาหาร

และพชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เชน่ ขา้วโพด มนั โรต ีชารอ้น ฯลฯ กับบรรยากาศยามเย็นทีแ่สนจะมคีวามสขุ

กบัโปรแกรมทัวรท์ีไ่มร่บีรอ้นในการทอ่งเทีย่ว 

พัก  ณ HERITAGE HOTEL หรอื โรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่อง คาเมรอ่นไฮแลนด ์- สวนลาเวนเดอร ์– สวนกระบองเพชร – ปีนงัฮลิล ์– ปีนงัสตรทีอารต์ 
– สะเดา                                                                                                    (B/L/D) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3)  
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 จากนั้นน าคณะชมเ ป็น “สวนลาเวนเดอร์”(Lavender 

Garden)ทีย่า่น “Kea Farm” ทีน่ี่เป็นสวนสวย ดา้นในตกแต่ง

อยา่งกิ๊บเก ๋มมีมุสวยงามใหเ้ลอืกถา่ยรปูกนัมากมาย ไมว่่าจะเป็น

มมุทีน่ ารองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มมุตูไ้ปรษณีย ์มมุคติตีท้ีเ่ด็กๆชอบ

กนัมาก มมุควิปิด มมุป้ายเก๋ๆ  และมมุไฮไลทค์อืมมุแปลงดอกไม ้

ดา้นหนา้ที ่  ปลูกลาเวนเดอร ์ซัลเวยี บโีกเนีย เป็นแปลงสมีว่ง 

เหลอืง แดง ตัดสลับกันอยา่งสวยงามขณะทีด่า้นบนนัน้เป็นสวน

สตรอเบอร์รี่ที่เปิดใหนั้กท่องเที่ยวสามารถเดินเขา้ไปเก็บสตรอเบอรี่ ในสวนได ้ส่วนบรเิวณ

ทางออกเป็นโซนรา้นขายของทีร่ะลกึ มากไปดว้ยสสีนั มดีไีซน ์ซึง่สามารถเรยีกเงนิจากผูม้าเยอืน

ไดไ้มน่อ้ยเลย 

 จากนัน้น าท่านชมฟารม์ปลูกดอกไม ้ เมอืงหนาวนานาชนดิ และสวนตะบองเพชร ไดเ้วลาอัน

สมควรน าทา่นลงจากยอดเขาคาเมรอ่น  

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (4)  จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่เกาะปีนงั 

บา่ย ถึงรฐัปีนงั เมืองที่ไดรั้บการขนานนามว่า  “ ไข่มุกแห่งโลก

ตะวนัออก ” นครที่รวบรวมความพเิศษที่ผสมผสานโลกตะวันตกและ

ตะวันออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื 

 ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่ปีนงัฮลิล ์ เพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

ทีค่วามสงู 830 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล บนเนนิเขาปีนัง ฮลิล ์หรอื บกูติ เบนดารา (Bukit 

Bemdara) เป็นทีท่ีส่ามารถเพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพแบบกวา้งไกลสดุสายตา ของเกาะปีนัง 

จดุสงูสดุของเกาะแหง่นี ้เป็นมมุดทีีส่ดุในการถา่ยภาพแสงวบิวับยามราตร ีของจอรจ์ทาวน ์หรอืมี

ความสขุงา่ยๆ ดว้ยการสดูอากาศเย็นแสนบรสิทุธิ ์ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูก่รงุ

กวัลาลัมเปอร ์เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี 

  จากนัน้น าคณะชม "ถนนสายศลิปะในปีนัง" หรอื "ปีนงัสตรที อารท์"ได ้

กลายเป็นภาพสะทอ้นของศลิปะทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิสรา้งสรรค ์ซึง่

สามารถสรา้งรอยยิม้นอ้ยๆใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งดหีลงัจากน ัน่น าคณะ

เดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย 

 น าทา่นถงึยงัดา่น จังโหลนแวะซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ( ดวิตีฟ้ร)ี อาท ิเชน่ น ้าหอม 

เหลา้ นาฬกิา ชอ็กโกแลต เพือ่เป็นของฝาก จากนัน้เดนิทางสูด่า่นสะเดา ผา่นพธิี

การตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้ สองประเทศ   

  รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (5)   

พัก  ณ THE VISTA  หรอื โรงแรมเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่าม สะเดา - สนามบนิหาดใหญ ่                                                                       (B/-/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

08.00 น. จากนัน้น าคณะกลับสูส่นามบนิหาดใหญ ่ 

 คณะเดนิทางถงึ สนามบนิหาดใหญ ่พรอ้มทัง้อ าลาคณะ ดว้ยรอ้ยยิม้และความประทบัใจ   

FD 3502 ( 10.50 – 12.40 น. ) 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ราคาคา่บรกิาร 

จ านวน ผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 
ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ราคาตอ่ทา่น 
รวมต ัว๋เครือ่งบนิ 

คณะเดนิทาง จ านวน 40-44 ทา่น 3,950 บาท 9,950 บาท 
 

รานีร้วมแลว้ดังนี ้::  

1.คา่ตัว๋ เครือ่งบนิ (เฉพาะจองแบบรวมตัว๋เครือ่งบนิเทา่นัน้) 

2.คา่รถบสัมาเลเซยีน าเทีย่วตามโปรแกรมทวัร ์

3.คา่อาหารตามโปรแกรมทวัร ์6 มือ้ 

4.คา่โรงแรมทีพ่ัก จ านวน 2 คนื 

5.คา่ไกดด์แูลตลอดทรปิ 

6.คา่น่ังรถไฟฟ้าขึน้ปีนังฮลิ 

7.คา่เขา้ชมสวนลาเวนเดอรท์ีค่าเมรอ่น 

8.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุทา่นละ 1,000,000 บาท 

รานีไ้มร่วม::  

1.คา่ภาษีทกุประเภท กรณีตอ้งการใบเสร็จ 

2.คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทีน่อกเหนอื ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์

  

 


