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รหัสทัวร:์: KMBT8860 

เทีย่วคาเมรอ่นไฮแลนด ์ดนิแดนแหง่ความสขุ อากาศบรสิทุธิท์ัง้ปี อาหาร ผักสด 
เทีย่วเบตง ดนิแดนใตส้ดุของประเทศไทย ทีม่เีสน่ห ์น่าหลงใหล ทัง้ธรรมชาต ิวถิคีวามเป็นอยู ่
อาหาร ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิน่ เทีย่ว สบายใจ เดนิทางไมร่บี กบัทรปินี ้ตอ้งหาเวลาไปให ้
ไดน้ะครบั 
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วนัแรกวนัแรก  หาดใหญ ่– ดา่นนอก – คาเมรอ่น ไฮแลนด ์– ไรช่า – ไรส่ตอเบอรร์ี ่– ตลตลาดเย็น  าดเย็น                    ((----//----//----))  

06.00 น. เจา้หนา้ที่ของเที่ยวสนุกทัวร์  ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนัดพบ หาดใหญ่ เจา้หนา้ทีจ่ะช่วยอ านวยความ
สะดวกในการจัดเก็บกระเป๋าของทา่นขึน้รถ จากน่ันน าคณะเดนิทางสู ่ดา่นนอก 

07.00 น. น าท่านเดนิทางถงึ ดา่นนอก ประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิีการตรวจคน เขา้เมอืงของประเทศ
มาเลเซยีที ่ดา่นบกูติคาอตี ัม๊  กอ่นน าทา่นเดนิทางผา่นเมอืง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่  จติรา 
อลอสตาร ์บตัเตอรเ์วริธ์ ไทผ้งิ อโีปรต์ันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านท่านสามารถชมทัศนียภาพอันร่มรืน่สอง ขา้ง
ทางของประเทศมาเลเซยี  พรอ้มเลน่เกมสก์บัมคัคเุทศก ์หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศัย 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั โดยไดรเ์วอรไ์กดจ์ะแนะน าวา่รา้นไหนทานได้
และสะดวก  เพราะจะเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของทา่นไดม้ากกวา่ 

บา่ย จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาคาเมร่อน ไฮแลนด ์ซึง่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 2,000  เมตรน า
ทกุทา่นจะพชิติความคดเคีย้วของยอดเขาประมาณ 800 กวา่โคง้ ระหวา่งทางทา่นจะไดส้มัผัสบรรยากาศแบบ
ธรรมชาตชิมท่านจะไดเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวป่าทอ้งถิน่ “ซาไก” น าท่านชม ไรช่า ทีส่วยงามและ
กวา้งขวาง ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศตามอธัยาศัย จากน่ันน าทา่นชม ฟารม์ดอกไม ้และสวนสตอรเ์บอรร์ี ่
เมอืงหนาว   

เย็น  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารค ่า โดยไดรเ์วอรไ์กดจ์ะแนะน าว่ารา้นไหนทานไดแ้ละ
สะดวก  เพราะจะเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของทา่นไดม้ากกวา่   
( ขอแนะน าเป็นสติม่โบท๊ น่ันคอืสกุีส้ไตลค์าเมรอ่น ทา่นจะไดล้ิม้รสกบัผักเมอืงหนาวสด ๆ และรสชาตนิ ้าจิม้ที่
เป็นเอกลักษณ์ )   

พัก  Heritage  Hotel  Cameron  (หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั)    ใหอ้สิระกบัทา่นในการเลอืกพักผอ่น 
วนัทีส่องวนัทีส่อง  ตลาดเชา้เมอืงหนาว – สวนตะบองเพชร – สวนลาเวนดอร ์– เบตง – ตูไ้ปรษณีย ์– ไกเ่บตง         ((BB//----//----)) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์  ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม (1)  

08.00 น. ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว ใหท้่านไดแ้วะซือ้ของฝากไดม้ากมาย เชน่  ผักสดๆ 
ผลไมส้ดๆ สตอเบอร์รี่สดๆ ฝากคนที่บา้นในราคาที่ไม่แพง และน าท่านแวะถ่ายภาพ สวนตะบองเพชร 
ภายในจะมตีะบองเพชรนานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนถงึเวลานัดหมายอนัสมควรน า
ทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาคาเมรอ่น ไอแลนด ์ 

 น าทา่นตอ้งการเขา้ชม สวนลาเวนเดอร ์(จะตอ้งช าระค่าเขา้ชมสวน ท่านละ 7 รงิกติ หรอืประมาณ 80 บาท
ไทย ตรงดา้นหนา้ประตทูางเขา้ชมสวนลาเวนเดอร ์ทา่นสามารถแจง้กับคนขับวันเดนิทางไดเ้ลยค่ะ ) ดา้นใน
จะเป็นสวนสวย ตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มมีุมสวยงามใหเ้ลอืกถ่ายรูปกันมากมาย ไมว่่าจะเป็นมุมทีน่ ารองเทา้มา
ปลูกตน้ไม ้มุมตูไ้ปรษณีย ์มุมคติตี้ที่เด็กๆชอบกันมาก มุมควิปิด มุมป้ายเก๋ๆ และมุมไฮไลท์คือมุมแปลง
ดอกไมด้า้นหนา้ทีป่ลกูลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนยี เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตัดสลับกนัอยา่งสวยงาม 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั โดยไดรเ์วอรไ์กดจ์ะแนะน าวา่รา้นไหนทานได้
และสะดวก  เพราะจะเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของทา่นไดม้ากกวา่ 

บา่ย จากน่ันเดนิทางสู ่เบตง ยะลา 

 น าทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
- ตูไ้ปรษณีย ์   
- ไกเ่บตง 

ค ่า  อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารค ่า โดยไดรเ์วอรไ์กดจ์ะแนะน าว่ารา้นไหนทานไดแ้ละ
สะดวก  เพราะจะเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของทา่นไดม้ากกวา่   

พัก  ณ โรงแรมแกรนดว์วิเบตง (หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3  ดาว ) 
วนัทีส่ามวนัทีส่าม  ทะเลหมอกอยัเวง – อุโมงปิยมติร – สวนดอกไมเ้มอืงหนาว – ดวิตีฟ้ร ี– ดา่นนอก – หาดใหญ ่     ((----//----//----)) 

04.30 น. น าคณะเดนิทางสูย่อด เขาอยัเยอรเ์วง ชมความงามกอ่นสวา่งของทะเลหมอก ทา่มกลางอากาศหนาวๆ ตอน
เชา้  

เชา้ อสิระอาหารเชา้ตรงบรเิวณตลาดเชา้ดา้นลา่ง จะมชีาวบา้นมาขายอาหารเชา้ใหเ้ลอืกมากมาย 

 น าทา่นถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
- เทีย่วชม สวนไมด้อกเมอืงหนาวเบตง ซึง่มมีมุถา่ยรปูทีเ่ป็นสวนดอกไมน้านาพันธุ ์(คา่เขา้ชม 20 บาท) 
- เทีย่วชม อโุมงคปิ์ยะมติร อดตีเป็นฐานการรบ และ ทีพ่ักของคอมมวินสิตเ์บตง (คา่เขา้ชม 50 บาท) 

เทีย่ง  อสิระใหท้า่นไดเ้ลอืกรบัประทานอาหารกลางวนั โดยไดรเ์วอรไ์กดจ์ะแนะน าวา่รา้นไหนทานได้
และสะดวก  เพราะจะเป็นการประหยดัคา่ใชจ้า่ยของทา่นไดม้ากกวา่ 

บา่ย น าคณะเดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่
 

http://www.agoda.com/th-th/heritage-hotel-cameron-highlands/hotel/cameron-highlands-my.html
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*** ราคาทัวร์นีต้้องไม่ตรงกบัวนัที่เป็นวนัหยุดของมาเลเซีย และต้องไม่ตรงกับวนัที่โรงแรมบนมีเซอร์ชาร์ท *** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

- คา่รถปรับอากาศ น าเทีย่วตลอดการเดนิทางในมาเลเซยีตามรายการน าเทีย่วทีร่ะบ ุ 
- คา่ทีพ่ัก  2  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
- คา่อาหารเชา้ 1 มือ้ ตามโปรแกรม 
- คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการน าเที่ยว  อาท ิ ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด  ค่าอาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จทกุชนดิ 

- คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมอีายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

- คา่อาหารบา้งมือ้ทีย่งัไมม่ใีนโปรแกรม 

- คา่เขา้ชมทกุทีต่ามโปรแกรม หากทา่นตอ้งกาเขา้ชม    
 

16.30 น. แวะซือ้ของฝากที ่THE ZON DUTY FREE ซึง่เป็นหา้งชายแดนทีข่องสนิคา้ราคาถูก เสร็จแลว้พาคณะ
เดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่

18.30 น. (เวลาโดยประมาณ) น าท่านเดนิทางถงึ หาดใหญ่  โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มท ัง้รอยยิม้และความ
ประทบัใจ 

เทีย่ว  มาเลเซยี  ใหถ้กูใจ  ไปกบัเรา  เทีย่วสนกุทวัร ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

ราคาค่าบริการ 

รายการ ราคา  / ท่าน 

คณะ 4 ท่าน 5,700.- 

คณะ 5-6 ท่าน 5,600.- 


