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** พิเศษ** ราคาน้ีรวมทุกอยา่งแลว้ ไม่ตอ้งจา่ยเพิ่ม   

ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ ราคา 

8 – 10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

5,690.- 

29 – 31 ธนัวาคม 61 (ปีใหม่ บวกเพิ่ม 500 บาท)  

16 – 18 กุมภาพนัธ ์2562 (วนัมาฆบูชา) 

15 – 17 มีนาคม 2562 

6 – 8 เมษายน 2562 (วนัจกัร)ี 

13 – 15 เมษายน 2562 (วนัสงกรานต)์ 

18 – 20 พฤษภาคม 2562 (วนัวิสาขบูชา) 

15 – 17 กรกฎาคม 2562 (วนัอาสาฬหบูชา/วนัเขา้พรรษา) 

10 – 12 สงิหาคม 2562 (วนัแม่) 

11 – 13 ตลุาคม 2562 (วนัสวรรคต ร.9) 

23 – 25 ตลุาคม 2562 (วนัปิยมหาราช) 

5 – 7 ธนัวาคา 2562 (วนัพ่อแห่งชาต)ิ 

พกัคาเมร่อน 1 คนื ปีนัง 1 คนื  **ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัที่พกัเป็นคาเมร่อน คนืแรกหรือคนืที่สอง** 
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วนัแรก   หาดใหญ่ - ปีนัง - วดัไทย - วดัพม่า -  ปีนังฮิลล์ - ห้างเกอร์น่ี พลาซ่า                                                    ( - /เที่ยง/เยน็ ) 

05.30 น. 
06.00 น. 

พร้อมกนั ณ จุดนดัพบ พนกังานเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่อ.สะเดา เพ่ือเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย 

09.00 น. น าท่านผา่นด่านสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการ
ทางศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่านบูกิตคายอีูตั้ม ผ่านจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ (เวลาประเทศ
มาเลเซีย เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม) 

11.30 น. จากนั้นน าท่านขา้ม สะพานปีนัง หรือท่ีคนไทยรู้จกัในนาม เกาะหมาก “ไข่มกุแห่งตะวันออก” ขา้มสะพานปีนงั เช่ือมโยง
แผน่ดินใหญ่ ยาวเป็นอนัดบั 3 ของโลก 13.5 กม. ชมความ พิเศษท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจนจากลกัษณะอาคารตึกราม
บา้นช่องของตะวนัและตะวนัออก อนัเป็นสมบติัท่ีไดรั้บเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกนัมา    
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1) 

บ่าย  จากนั้นน าท่านข้ึนชม  ปีนังฮิลล์ (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทัวร์) ซ่ึงสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลประมาณ 800 เมตรโดยนัง่รถราง
ไฟฟ้าชมทศันียภาพรอบเกาะซ่ึงสามารถมองเห็นสะพานปีนงั ขา้งบนน้ีจะมีวดั และโรงแรม ร้านคา้ต่างๆ มากมายกบั
บรรยากาศท่ีเยน็สบาย เชิญท่านถ่ายภาพเกบ็ไวเ้ป็นท่ีระลึก  
 

 
 
 
 
 

 น าท่านเท่ียวหมู่บา้นชาวประมงจะอยู่ติดริมทะเล บรรยาการก็เป็นแบบหมู่บา้นท่ียื่นออกไปในทะเล เป็นบา้นไมใ้ห้
บรรยาการคลาสสิคเลยทีเดียว ระหวา่งทางส่วนใหญ่กเ็ป็นร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพการใช้
ชีวิตของชาวประมงระแวกน้ีสกัเท่าไร แต่กย็งัมีกล่ินอายของวิถีชาวประมงอยูพ่อสมควร 
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 จากนั้นน าท่าน จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ "ถนนสายศิลปะ" (Street Art) หรือ Ernest Zacharevic’s Playful Street Art 
ในปีนงัท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยผลงานศิลปะเหล่าน้ีเป็นของศิลปินชาวลิทวัเนีย ช่ือ Ernest 
Zacharevic ซ่ึงไดเ้ปล่ียนถนนธรรมดาๆของปีนงัใหก้ลายเป็นหอศิลป์กลางแจง้ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะถกูวาดข้ึนใน
รูปแบบภาพ 3 มิติ (3D) ซ่ึงสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆไดต้ามก าแพงขา้งถนน ผนงับา้นและตึก ประตู หนา้ต่าง และ
อ่ืนๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัอิริยาบถต่างๆของเดก็ๆ ไม่วา่จะเป็น ภาพเดก็ป่ันจกัรยาน ภาพเดก็ผูห้ญิงก าลงั
ผลกัดนัตวัเองข้ึนไปบนหนา้ต่างสองบาน ภาพเดก็ก าลงัปีนเกา้อ้ีเพ่ือหยิบส่ิงของ และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนั 
"ถนนสายศิลปะในปีนงั" หรือ "ปีนงั สตรีท อาร์ท" ไดก้ลายเป็นภาพสะทอ้นของศิลปะท่ีเนน้ไอเดียและความคิด
สร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถสร้างรอยยิม้นอ้ยๆใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป็นอยา่งดี..... 
 
 
 
 
 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร (2)  
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมจากทุกมุมโลก ณ ห้างเกอร์น่ี
พลาซ่า ท่ีตั้งอยู่ตรงหนา้อ่าวเกอร์น่ี ท่านจะไดพ้บกบับรรยากาศริมทะเลท่ี
แสนสบาย ณ หา้งแห่งน้ีไดเ้วลาสมควร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Cititel Penang  
หรือเทียบเท่า พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัที่สอง  ปีนัง -ช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมอืง - ไร่ชา - ไร่สตรอเบอร่ี - ตลาดพืน้เมอืง คาเมร่อน ไฮแลนด์                     ( เช้า/เที่ยง/เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)  น าท่านสกัการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ณ วดัไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั “วัดไชยมังคลา
ราม” ซ่ึงจะมีพระนอนองคใ์หญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย วดัพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตางดงาม ซ่ึงอยูต่รงขา้มกบั
วดัไทย…….จากนั้นเพ่ือการเท่ียวชมปีนงัอยา่งสมบูรณ์แบบ และน าท่านช้อปป้ิงสินค้าพืน้เมืองปีนัง อาทิเช่น ขนมเป้ียะ ,
บะกุ๊ดแต๋ , น ้ามนันวดแกป้วดเม่ือยตามอธัยาศยั..... 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) เดนิทางต่อ..จากปีนงัมุ่งหนา้สู่ ยอดเขา คาเมร่อน ไฮแลนด์ 

บ่าย น าท่านนัง่รถไต่ระดบัเขาท่ีมีความสูงและทศันียภาพท่ีสวยงาม คาเมรอนไฮแลนด ์หรือเมืองสวิตเซอร์แลนดแ์ห่งประเทศ
มาเลเซีย  ตั้งอยู่สูงกว่าระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ บนเขาอนัสลบัซบัซอ้นเพลิดเพลิน
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กบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้างและประวติัต่างๆ มากมายแมแ้ต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหาย
สาบสูญจากท่ีน่ีคาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดบั (สามชั้น) ทุกระดบัจะมีร้านคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ต่ธนาคาร
ในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาน้ีชั้นแรกช่ือ Ringlet ชั้นท่ีสอง Tanah Rata ชั้นท่ีสาม Bringchangไต่ระดบัภูเขาซ่ึงเป็น
เสน้ทางท่ีคดเค้ียวจากเขาลกูหน่ึงไปสู่เขาอีกลกูหน่ึง 

บ่าย  ระหวา่งทางแวะเท่ียว ไร่ชาบารัต ท่ีมีขนาดใหญ่มองดูคลา้ยผืนผา้สักหลาดขนาด
ยกัษ ์ซ่ึงไร่ชาจะเป็นส่ิงท่ีชนพ้ืนเมืองปลกูอยูท่ ัว่ไปของคาเมร่อน ชาบารัตเป็นชาท่ี
มีรสชาติดีท่ีสุดของมาเลเซีย ท่านสามารถเลือกซ้ือ ชากล่ินหรือรสต่าง ๆ  เพ่ือน า
เป็นของฝากหรือของท่ีระลึกให้กบัคนท่ีรู้ใจ พร้อมถ่ายรูปกบัไร่ชาท่ีมีอากาศท่ี
แสนเยน็สบาย  

คํ่า บริการอาหารคํ่าแบบสตมีโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ี Rosa Passadena หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม  คาเมร่อน ไฮแลนด์ - หาดใหญ่                                                                                                        ( เช้า/เที่ยง/- ) 

เช้า 
 

 

 

 

  

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  น าท่านสัมผสับรรยากาศอนัสด
ช่ืนแสนเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้าสัมผสัความสวยงามของสวนดอกไม้เมือง
หนาวและชมสวนตะบองเพชรท่ีมากไปด้วยความงามของดอกไมเ้มืองหนาวพนัธ์
ต่างๆ อาทิ ดอกล าโพง, เยียบิร่า, กหุลาบโคมญ่ีปุ่น เป็นตน้จากนั้นออกเดินทางสู่ตลาด
พืน้เมอืงเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อาทิเช่น พืชผกัเมืองหนาว ดอกไมส้ดและแหง้ราคาถูกท่ี
ท่านสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความพอใจ 
 
 
 
 
 
ชม สวนสตรอเบอร์ร่ี สวนดอกไม้ ท่ีปลูกประดบัประดาไวไ้ดอ้ย่างสวยงาม พร้อมพนัธ์ไมท่ี้สามารถเลือกซ้ือกลบับา้น
เป็นของฝากได ้สวนสตรอเบอร์ร่ี ท่ีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือจากสวนแบบสดๆใหม่ๆ และอ าลาคาเมร่อนไฮแลนด ์เพ่ือน าท่าน
เดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 

 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นเดินทางต่อเพ่ือมุ่งหนา้สู่หาดใหญ่   

บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัหาดใหญ่ (หากมีเวลา) ช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรี   

เยน็ เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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(โปรแกรมนีอ้าจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
         ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ           

อตัราค่าบริการ กรณเีดนิทางโดยรถบัส 30 ท่าน         
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ราคานีเ้ป็นราคาจอยกรุ๊ปสําหรับลูกค้าทีต้่องการเหมากรุ๊ป กรุณาสอบถามราคากบัฝ่ายขายนะคะ^_^. 
อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  จ านวน 2 คืน 
 ค่าอาหา 7  ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ  
 ค่าเข้าชม ปีนังฮิลล์ 
 น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
 กรณีเดนิทางโดยรถบัส : ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมหัวหน้าทัวร์และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นบริการตลอดการเดนิทาง  

กรณีเดนิทางโดยรถตู้ : ค่ารถตู้ปรับอากาศ พร้อม Driver Guide บริการตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)  ทั้งน้ีย่อมอยู่ใน

ขอ้จ ากดัท่ีมีการตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวิต 

อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวม 

 ค่าหนงัสือเดินทาง และเอกสารต่างดา้วต่าง ๆ 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เคร่ืองด่ืม ค่าอาหาร ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเกบ็) 
 ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (นํา้ใจลูกทัวร์) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ไม่รวมเซอร์ชาร์จค่าห้องพกัตามที่โรงแรมเรียกเกบ็ 

เงือ่นไขการจองทวัร์ 
 ชําระเงนิมดัจาํ 50 % ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัจากทาํการจองระบุทีน่ั่ง จองก่อนมสิีทธ์ิเลอืกทีน่ั่งก่อนหากพ้นกาํหนด
บริษทัมคีวามจาํเป็นต้องจาํหน่ายตัว๋ทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอืน่ พร้อมส่งสําเนา พาสปอร์ต/ ส่วนทีเ่หลอืชําระ ก่อนเดนิทาง
อย่างน้อย 15 วนั        

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดนิทางไม่น้อยกว่า 6 เดอืน 

ราคาท่านละ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

บุคคลที่ 3 ของห้อง 
(พกั 3 ท่านไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

5,690.- 4,600.- 3,000 
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ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีทีผู้่เดินทางไม่ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระทาํทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก เมือง เอกสาร 

เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณอีืน่ ๆ   
  (ยอมรับ และ รับทราบเงื่อนไข.....................................................................................) 

เงื่อนไขการยกเลิก  
1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 – 30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 – 14 วนั คิดค่าใชจ่้าย 80 เปอร์เซ็นต ์ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน 1– 6 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี    
เงือ่นไขการบริการ 
1.    ราคาน้ีจ านวนผูเ้ดินทาง 35 ท่านข้ึนไป  หากไม่ครบตามก าหนดราคา และรายการอาจมีการเปล่ียนแปลง 
2.     เม่ือตกลงในเง่ือนไขและทางบริษทัไดจ้องโรงแรมแลว้คืนไม่ได ้(อยูใ่นเง่ือนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทาง แลว้ท่านจะ
แยกตวัหรือจะไม่ใชบ้างส่ิงบางอยา่งในรายการไม่สามารถหกัคืนเงินได ้
3. บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
4. รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5. บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การจราจร ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย, การถกูท าร้าย, การสูญหาย, ความล่าชา้ หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 
6. ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
การจราจรติดขดัหรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย 
และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
7. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทางสายการบิน 
จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆ มาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการจดัหาน้ีโดยไม่แจง้ให้
ทราบล่วงหนา้ 
8. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค ์ 
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
9. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
10.ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของ
ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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11. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ี
ไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด   
 

ติดต่อสอบถามและจองทีน่ั่ง  ได้ที ่ Tnews Organize  T. 0842951942 
หรือ  E-Mail: tnews08@yahoo.com      

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 
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