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ก าหนดการเดินทาง 

วนัที่ ราคา 

13 – 15 ตลุาคม 2561 (วนัสวรรคต ร.9) 

5,990.- 
20 - 22 ตลุาคม 2561 (วนัปิยะ) 

8 – 10 ธนัวาคม 2561 (วนัรฐัธรรมนูญ) 

29 – 31 ธนัวาคม 61 (ปีใหม่ บวกเพิ่ม 500 บาท)  

พกัมะละกา 1 คืน คาเมร่อน 1 คืน  **ขอสงวนสิทธ์ิในการจัดทีพ่กัเป็นคาเมร่อน คืนแรกหรือคืนทีส่อง** 
 

วนัแรก หาดใหญ่  - ปุตราจายา- มะละกา                                                                            (- /เที่ยง/เยน็) 

04.30 น. 
05.00 น. 

พร้อมกนั ณ จุดนัดพบบริเวณหน้าอาคารจุลดศิ สาย 3 ตรงข้ามโรงแรมรามาหาดใหญ่ พนกังานเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรับ
และอ านวยความสะดวกแก่ท่าน  
จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่หาดใหญ่ เพ่ือเดินทางต่อสู่ประเทศมาเลเซีย 

06.00 น. ผา่นด่านสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทาง
ศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่านบูกิตคายูอีตั้ม ผ่านจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ ไทผ้ิง อีโปร์ 
ตนัหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกวา่ ประเทศไทย 1 ชัว่โมง)บริการอาหารว่างรองท้อง (ขนมปัง+นม) 

เที่ยง รับประทานอาหารอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (1)  จากนั้นเดินทางต่อ... แถมแวะเท่ียว ปุตราจาย่า PUTRAJAYA เมือง
หลวงใหม่ของมาเลเซีย ท่ีน าเอาหน่วยงานของราชการมารวมกนัไวท่ี้เดียวกนั ชมมสัยิดสีชมพูถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบั 
มสัยิดประจ ารัฐแห่งใหม่ท าเนียบรัฐบาล บนัทึกภาพท่ีสวยงามดว้ยภูมิประเทศ และการก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมท่ี
มีลกัษณะเฉพาะท่ีสวยงามหามลูค่ามิได ้จนไดช่ื้อวา่   "นครอุทยาน  นครปัญญาชน" ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 
 
 
 
 

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมะละกา เมืองแห่งอารยธรรมสมยัอาณานิคมท่ียงัคงอนุรักษไ์วจ้ากชาวโปรตุเกส, ชาวดตัช ์
และชาวองักฤษ ในรูปแบบของตึก อาคารต่างๆ ท่ีส าคญั แมก้ระทัง่บา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั เหตุท่ีมะละกามีความส าคญั 
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ต่อการยึดครองนั้นกเ็พราะเป็นชยัภูมิท่ีเหมาะ ท ามาคา้ขายกบัประเทศต่างๆ มะละกาถูกชาติอาหรับเขา้มายึดครองอยู่
นานหลายร้อยปี จากนั้นกมี็ ชาติตะวนัตก เช่น โปรตุเกส ฮอลนัดา ดทัช์ ฝร่ังเศส องักฤษ มาติดต่อคา้ขายและยึดเป็น
เมืองข้ึน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว และมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบยโุรปอยูม่ากมาย  

เยน็ จากนั้นน าท่านเดินช็อปป้ิงตลาดกลางคืน ถนน Jonker Walk ตลาด Night 
Market อยู ่ใกลบ้ริเวณ จตุรัสดชั ถนนเสน้น้ีจะคึกคร้ืนเต็มไปดว้ยผูค้นในยาม
ค ่าคืน ของวนัศุกร์ - คืนวนัอาทิตย ์สองขา้งทางเต็มไปดว้ยร้านคา้ เต็มไปดว้ย
ร้านของกิน ของใช ้ของฝาก และ ถนนเส้นน้ีจะปิดไม่ใหร้ถว่ิงผ่านในยามค ่า
คืนของวนัหยุดสุดสัปดาห์......เพ่ือการท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์แบบ ให้ท่านได ้
“ล่องเรือมะละกา" (ไม่รวมค่าล่องเรือมะละกาประมาณ 170 บาท) ชมวิถีชีวิต
ของผูค้นแห่งน้ียามค ่าคืน เหมือนไดย้อ้นอดีตอีกคร้ังหน่ึง หลงัจากด่ืมด ่ากบับรรยากาศแบบเตม็อ่ิมแลว้ 
หมายเหตุ : ท่านจะต้องเดนิทางตรงกบัวนั ศุกร์-อาทิตย์ จงึจะสามารถเดนิถนน  Jonker Walk ได้ 

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้พกั Hall mark Inn Hotel Melaka หรือเทียบเท่า 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั  ราตรีสวสัด์ิ 

วนัที่สอง มะละกา – ซิตีท้ัวร์มะละกา – คาเมร่อน                                                                                           (เช้า /เที่ยง/ เยน็) 

เช้า บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3)   จากนั้นน าท่านเท่ียวซิต้ีทวัร์มะละกา น าท่านเดินทางไปชมความงดงาม
ของ Stadthuys ,Victoria Fountain, Christ Church หอนาฬิกา กังหันแถบ Dutch- Square และย่านอาณาจกัรสี
แดง ซ่ึงเคยเป็นดินแดนของดชั  น าท่านเดินข้ึนเขา St. Paul Hill ชมทิวทศัน์ของเมืองและไปสักการะรูปป้ันนกับุญ 
St Francis ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ (ตามต านานเล่าว่าเม่ือหลายร้อยปีล่วงมาแลว้ นกับุญ Farncis ไดส้ิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้
ฝังศพไวใ้นมะละกาต่อมาไดขุ้ดศพท่านข้ึนเพ่ือจะน าท่านไปฝังท่ีเมืองกวัร์ ประเทศอินเดีย แต่เม่ือขุดศพท่านข้ึนมา
ปรากฏว่าศพท่านเหมือนคนนอนหลบั จึงไดข้อต าแหน่งนกับุญใหแ้ก่ท่านจากพระราชวงัวาติกนั แต่ทางพระราชวงั
ไดต้อบกลบัมาอีก 16 ปีผ่านไปขอใหต้ดัแขนไปพิสูจน์ เม่ือตดัแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยงัมีชีวิตอยู่จึงไดรั้บ
ประกาศใหเ้ป็นนกับุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปีผ่านไป ทางมะละกาตอ้งการสร้างอนุสาวรียข์องท่านไวบ้น
ยอดเขา  St. Paul Hill เม่ือสร้างเสร็จแลว้ ปรากฏว่าในวนัหน่ึงเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกก่ิงไมใ้หญ่หักลงมาถูกแขนหัก
เหมือนแขนขา้งท่ีตดัส่งให ้พระราชวงัวาติกนั St. Francis Xavier จึงมีผูน้บัถือทัว่โลกและมีโรงเรียนในช่ือท่านทัว่
โลก ชม ทิวทศันบ์นยอดเขา ดูจุดยทุธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกนัเมือง
ของโปรตุเกส ซ่ึงถูกท าลายโดยองักฤษจนเกือบหมด เพราะไม่ตอ้งการให้มะละกามีเข้ียวเล็บ (เหลือไว ้แค่ประตู 
Porta De Santiago)  ชมยา่นการคา้ผสมผสาน บนถนนเดียวกนั ซ่ึงจากจุดท่ีท่านชมท่านจะเห็นทะเล ประวติัศาสตร์ท่ี
สมยัก่อนชาวมะละกาใชเ้ป็นสถานท่ีป้องกนัการบุกรุกจากนกัล่าอาณานิคม 
 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นเดินทางต่อ...เพ่ือมุ่งหนา้สู่คาเมร่อน ไฮแลนด ์
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บ่าย น าท่านนั่งรถไต่ระดับเขาท่ีมีความสูงและทัศนียภาพท่ีสวยงาม คาเม
ร่อนไฮแลนด ์หรือเมืองสวิตเซอร์แลนด์แห่งประเทศมาเลเซีย  ตั้งอยู่สูง
กว่าระดบัน ้าทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะไดช้มธรรมชาติ บนเขา
อนัสลบัซบัซอ้นเพลิดเพลินกบัความงดงามซ่ึงประกอบดว้ย ส่ิงก่อสร้าง
และประวติัต่างๆ มากมายแมแ้ต่ราชาไหมไทย “ จิมทอมสัน ” ก็มาหาย
สาบสูญจากท่ีน่ี คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดบั (สามชั้น) ทุกระดบัจะมีร้านคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ต่
ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิดบนเขาน้ี ชั้นแรกช่ือ Ringlet ชั้นท่ีสอง Tanah Rata ชั้นท่ีสาม Bringchang ไต่ระดบั
ภูเขาซ่ึงเป็นเส้นทางท่ีคดเค้ียวจากเขาลูกหน่ึงไปสู่เขาอีกลูกหน่ึง ระหว่างทางแวะเท่ียว ไร่ชาบารัต ท่ีมีขนาดใหญ่
มองดูคลา้ยผืนผา้สกัหลาดขนาดยกัษ ์ซ่ึงไร่ชาจะเป็นส่ิงท่ีชนพ้ืนเมืองปลูกอยู่ทัว่ไปของคาเมร่อน ชาบารัตเป็นชาท่ีมี
รสชาติดีท่ีสุดของมาเลเซีย ท่านสามารถเลือกซ้ือ ชากล่ินหรือรสต่าง ๆ  เพ่ือน าเป็นของฝากหรือของท่ีระลึกใหก้บัคน
ท่ีรู้ใจ พร้อมถ่ายรูปกบัไร่ชาท่ีมีอากาศท่ีแสนเยน็สบาย  

เยน็ บริการอาหารคํ่าแบบสตมีโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั Rosa Hotel หรือระดบัเดียวกนั 

วนัที่สาม คาเมร่อน - หาดใหญ่                                                                                                     (เช้า/เที่ยง/ -) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  น าท่านสมัผสับรรยากาศอนัสดช่ืนแสนเยน็สบายบนยอดเขาใน
ยามเชา้สัมผสัความสวยงามของสวนดอกไม้เมืองหนาวและชมสวนตะบองเพชรท่ีมากไปดว้ยความงามของดอกไม้
เมืองหนาวพนัธ์ต่างๆ อาทิ ดอกล าโพง, เยียบิร่า, กหุลาบโคมญ่ีปุ่นเป็นตน้ 

 จากนั้นออกเดินทางสู่ตลาดพืน้เมืองเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆ อาทิเช่น พืชผกัเมืองหนาว ดอกไมส้ดและแหง้ราคาถูกท่ี
ท่านสามารถเลือกซ้ือไดต้ามความพอใจ 
 
 
 
 
 

 ชม สวนสตรอเบอร์ร่ี สวนดอกไม้ ท่ีปลูกประดบัประดาไวไ้ดอ้ย่างสวยงาม พร้อมพนัธ์ไมท่ี้สามารถเลือกซ้ือกลบั
บา้นเป็นของฝากได ้สวนสตรอเบอร์ร่ี ท่ีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือจากสวนแบบสดๆใหม่ๆ และอ าลาคาเมร่อนไฮแลนด ์
เพ่ือน าท่านเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 
 
 
 
 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นเดินทางต่อเพ่ือมุ่งหนา้สู่หาดใหญ่   

บ่าย ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางกลบัหาดใหญ่ (หากมีเวลา) ช็อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ีดิวต้ีฟรี   

เยน็ เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
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(โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

อตัราค่าบริการ กรณเีดนิทางโดยรถบัส 30 ท่าน         

ราคาท่านละ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

บุคคลที่ 3 ของห้อง 
(พกั 3 ท่านไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

5,990.- 4,800.- 3,000.- 
อตัราค่าบริการ กรณเีดนิทางโดยรถตู้ 10 ท่าน        

ราคาท่านละ 
(พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 

บุคคลที่ 3 ของห้อง 
(พกั 3 ท่านไม่เสริมเตยีง) 

พกัเดีย่วเพิม่ 

6,490.-/ท่าน 5,200.- 3,000.- 
หมายเหตุ :ราคานีเ้ป็นราคาจอยกรุ๊ปสําหรับลูกค้าทีต้่องการเหมากรุ๊ปกรุณาสอบถามราคากบัฝ่ายขายนะคะ^_^. 

อตัราค่าบริการดงักล่าวรวม 

 ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  จ านวน 2 คืน 
 ค่าอาหาร 6  ม้ือ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ   
 น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด 
 กรณีเดนิทางโดยรถบัส : ค่ารถบัสปรับอากาศ พร้อมหัวหน้าทัวร์และมคัคุเทศก์ท้องถิ่นบริการตลอดการเดินทาง / กรณี

เดนิทางโดยรถตู้ : 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) 
 ธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ   
 ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ (นํา้ใจลูกทัวร์)  
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 % และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 ค่าลองเรือมะละกา 
 ไม่รวมเซอร์ชาร์จค่าห้องพกัตามที่โรงแรมเรียกเกบ็ 

เงือ่นไขการจองทัวร์   

 ชําระเงินมัดจํา 50 % ภายใน 3 วนัทาํการหลงัจากทาํการจองระบุทีน่ั่ง หากพ้นกาํหนดบริษัทมีความจําเป็นต้องจําหน่าย
ตั๋วทีน่ั่งให้ลูกค้าท่านอื่น พร้อมส่งสําเนา พาสปอร์ต/ ส่วนทีเ่หลือชําระ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนั        
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เงือ่นไขการยกเลกิ 
1. ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วนั ขอสงวนสิทธ์ิการคืนค่ามดัจ าทวัร์ในทุกกรณี 
2. ยกเลิกการเดินทางภายใน  7-14  วนั คิดค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
3. ยกเลิกการเดินทางภายใน  1-6  วนั  ขอสงวนสิทธ์ิการคืนเงินค่าทวัร์ในทุกกรณี 

เงือ่นไขการบริการ 
1.      กรุ๊ป ตอ้งครบ 30 คน ออกเดินทาง หากไม่ครบราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง 
2.     เม่ือตกลงในเง่ือนไขและทางบริษทัไดจ้องโรงแรมแลว้คืนไม่ได ้ (อยู่ในเง่ือนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแลว้

ท่านจะ แยกตวัหรือจะไม่ใชบ้างส่ิงบางอยา่งในรายการไม่สามารถหกัคืนเงินได ้
3.  บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
4.  รายการท่องเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
5.  บริษทัฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน การจราจร ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสูญ
หาย, ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

6.  ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล การจราจรติดขดัหรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

7.  หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได ้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าชา้ และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งส้ิน แต่ทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให ้โดยขอสงวนสิทธ์ิการ
จดัหาน้ีโดยไม่แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

8.  หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรุณาตรวจสอบและรับผิดชอบเองและบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 

9.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

10.  ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

11.           เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกต่าง
ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

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

แวะชมโปรแกรมทวัร์ท่องเทีย่วเส้นทางอืน่ ๆ ได้ที่   www.teenews.net 

พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลอืเกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัเดนิทาง  
 มิฉะน้ันบริษทัจะไม่รับผดิชอบกรณด่ีานตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดนิทางของท่าน 

mailto:tnews08@yahoo.com
http://www.teenews.net/


 

By NguekThong Tour No.License 41/00209                                        CODE:MALAKA-CAMERON3D2N 

 

 


