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ปีนัง “ไข่มุกแห่งตะวันออก” – คาเมรอน ไฮแลนด์ เมืองแห่งดอกไม้ 3 วัน 2 คืน  
 

วันที ่1  หาดใหญ่ – ปีนัง  เมืองมรดกโลก  - เค้ก ลก ซี เจดย์ี หม่ืนพระ – วัดไทย – วัดพม่า  เทีย่ง , เยน็  
...... เจ้าหน้าท่ีให้การต้อนรับคณะท่ีจดุนดัพบ  หรือ สนามบนิหาดใหญ่  จากนัน้สูป่ระเทศมาเลเซีย ผา่นดา่นสะเดาของประเทศ
ไทย ทําการตรวจประทบัตราหนงัสือเดนิทางและผา่นพธีิการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศลุกากรของมาเลเซียท่ีดา่น บกิูตคายู
อีตัม้ ผา่นเมืองจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สไุหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ  
จากนัน้ นําเท่ียว เกาะปีนงั Penang Island หรือท่ีคนไทยรู้จกัในนามเกาะหมาก “ไขม่กุแห่งตะวนัออก” ข้ามสะพานปีนงั 
เช่ือมโยงแผน่ดนิใหญ่ ยาวเป็นอนัดบั 6 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษท่ีสะท้อนให้เห็นอยา่งชดัเจนจากลกัษณะอาคารตกึ
รามบ้านช่องของตะวนัและตะวนัออก อนัเป็นสมบตัท่ีิได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบตอ่กนัมา นําท่านเดนิทางสู ่เค้ก ลก ซี หรือ
เจดีย์ หม่ืนพระ ไหว้ เจ้าแมก่วนอิมท่ี วดัเขาเตา่ ชมเจดีย์หม่ืนพระ ซึง่เป็นวดัท่ีมี สถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไว้ด้วยกนั 
คือ แบบ จีน ไทย และพมา่ และเป็นวดัจีนท่ีใหญ่ท่ีสดุในปีนงั  หลงัจากนัน้นําท่านชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมสัการพระพทุธ
ไสยาสน์ และนําชมวดัพมา่ ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตา ชม เมืองจอร์จทาวน์ ป้อมปืนคอนวอลลสิ หอนาฬิกาสมยั
วิคตรอเรีย อนสุาวรีย์สงครามโลกครัง้ท่ี 1 CITy HALL , Town Hall ซึง่ได้รับรางวลัเมืองมรดกโลกจากองค์กร UNESCO แวะ
เท่ียวชมยา่น ลติเติล้อินเดีย ไชน่าทาวน์ นมสัการศาลเจ้าแมก่วนอิม  ถ่ายรูปยา่น สตรีทอาร์ท ท่ีมีรูปภาพฝาผนงัมากท่ีสดุในโลก 
แวะช็อปปิง้ เกอร์น่ีพลาซา่ นําท่านเข้าท่ีพกั ยา่นจอร์จทาวน์  

 
 
วันที ่2  ปีนัง – คาเมรอน ไฮแลนด์  เช้า , เทีย่ง , เยน็  
เวลา 8.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว นําท่านอําลา เกาะปีนงั จากนัน้นําทา่นสู ่คาเมรอน ไฮแลนด์ สงูกวา่
ระดบันํา้ทะเล 4,500 ฟตุ ระหวา่งทางทา่นจะได้ชมธรรมชาตบินเขาอนัสลบัซบัซ้อนเพลดิเพลนิกบัความงดงามซึง่ประกอบด้วย 
สิง่ก่อสร้างและประวตัติา่งๆ มากมายแม้แตร่าชาไหมไทย “ จิม ทอมสนั ” ก็มาหายสาบสญูจากท่ีน่ี คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชน
เมือง สามระดบั (สามชัน้) ทกุระดบัจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แตธ่นาคารในตา่งประเทศก็มาเปิดบนเขานี ้ชัน้แรกช่ือ 
Ringlet ชัน้ท่ีสอง Tanah Rata ชัน้ท่ีสาม Bringchang ไตร่ะดบัภเูขาซึง่เป็นเส้นทางท่ีคดเคีย้วจากเขาลกูหนึง่ไปสูเ่ขาอีกลกูหนึง่  



นําท่านชมความงามของไร่ชา กว้างสดุสายตา ท่ีสามารถผลติชาได้มากกวา่ 5  ล้านแก้ว / วนั นําท่านชม สวนสตรอเบอร่ี ให้
ท่านได้เก็บสตรอเบอร่ีสดๆ  และความงามของ สวนดอกไม้ และการปลกูผกัปลอดสารพิษแบบ ไร้ดนิ นําท่านอาหารมือ้เย็น 
แบบอิสระกบัสกีุ ้สตรีมโบ๊ท อาหารขึน้ช่ือของแห่งนีท่ี้ทานผกัสดๆ จากไร่ นําท่านเข้าท่ีพกั  
วันที ่3 คาเมรอนไฮแลนด์ – ตลาดยามเช้า – หาดใหญ่  เช้า , เทีย่ง  
เวลา 8.00 น. หลงัจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เท่ียวชมตลาดยามเช้า ซือ้ผกัและผลไม้สดๆ กลบับ้าน หรือจะเลือกซือ้ ผลไม้
อบแห้ง และใบชารสชาต ิหลากหลายกลิน่ ของท่ีระลกึจากคาเมรอน อําลา ยอดเขา คาเมรอน ไฮแลนด์ เดนิทางสูด่า่นมาเลเซีย  
ช็อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีท่ี ดวิตีฟ้รีจงัโหลน จนถงึเวลานดัหมายผา่นพิธีการตรวจประทบัตราหนงัสือเดนิทางทัง้สองประเทศ 
เดนิทางถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

    
( โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม )  
 
จาํนวนลูกค้า ท่าน 4 - 5 6 – 7 8 – 9 10 

ราคา / ท่าน  9,100 6,950 5,900 5,250 

 
*ราคาดงักล่าวได้รวมค่าอาหาร* 
-  ราคาสาํหรับเดก็ อายุตํ่ากว่า 2 ปี ฟรี ไม่คดิค่าบริการ 
-  ราคาสาํหรับ เดก็ อายุ 2 – 10 ปี พักกับผู้ใหญ่ ไม่มีเตยีงเสริม คดิราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
-  ราคาสาํหรับเดก็ อายุ 2 – 10 ปี  พักกับผู้ใหญ่     มีเตยีงเสริม คดิราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่ 
หมายเหตุ * ราคาดงักล่าวมิได้อยู่ในช่วงวันหยุด หรือ ช่วงเทศกาล 
 
ราคาดังกล่าวได้รวม : 

- รถตู้ปรับอากาศ VIP. พร้อมพนกังาน Driver Guide 
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม เดอะรอยลั หรือ เซน็ทรัล จอร์จทาวน์ หรือ เทียบเท่า ห้องละ 2 ท่าน  
- ท่ีพกั 1 คืน โรงแรม เฮอริเทจ หรือ โรซา่  คาเมรอน ไฮแลนด์ หรือ เทียบเท่า  ห้องละ 2  ท่าน  
- คา่นํา้ด่ืมและขนมให้บริการ  
- คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง 1,000,000 บาท / คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใต้เง่ือนไขบริษัท ) 

ราคาดังกล่าวมิได้รวม : 
     -   คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
     -   ภาษีมลูคา่เพิ่ม / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 
     -   ไมร่วมคา่อาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 
       -      คา่เข้าชมและคา่เคร่ืองเลน่ ตา่งๆ บนเกนติง้   



     -   ไมร่วมคา่ทิป พนกังานขบัรถ และมคัคเุทศก์ 
 
เงือ่นไข : 
- หนงัสือเดนิทางมีอายกุารใช้งานไมต่ํ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดนิทาง และเจ้าของกรุณาเป็นผู้ รับผิดชอบเอง 
- ชําระเงิน มดัจํา 50 % ในวนัท่ีทําการจอง / สว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทาง 7 วนัพร้อมสําเนา หน้าหนงัสือเดนิทาง 
- จํานวนผู้ เดนิทางน้อยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึน้ 
-   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจํุาเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้และจะ

ไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และเหตสุดุวิสยับาง

ประการ เช่น การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ  

      
 

 
 
การเดนิทางต้องรู้ 

- ช่ือ และ นามสกุล ในการจอง ตั๋วเคร่ืองบนิ / ทัวร์ / ห้องพัก / ประกัน ต้องเป็นช่ือตรงกับหนังสือเดนิทาง ในวันที่เดนิทาง

เท่านัน้  

- ต้องใช้หนังสือเดนิทาง เท่านัน้ และ มีอายุการใฃ้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน 

- กรุณาเตรียม ยาประจาํตัว   /  เดนิทางไป เกนติง้ / คาเมรอน กรุณา นําเสือ้กันหนาว  ตดิตัวไปด้วย 

- เดนิทางเข้าคาสโิน  ใน มาเลเซีย และ สงิคโปร์ สุภาพบุรุษ  สวมเสือ้เชร์ิท / กางเกงขายาว / รองเท้าหุ้มส้น ,  

สุภาพสตรี ห้ามสวมกางเกงขาสัน้ และ ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น   ห้ามถ่ายรูป 

- เวลา มาเลเซีย และ สงิคโปร์ เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง 

- ไฟฟ้า มาเลเซีย 220 โวลต์  ปล๊ัก สามขา  

- สกุลเงนิ มาเลเซีย ริงกติ / สงิคโปร์ ดอลล่าห์ 

 

 


