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รหัสทวัร ์R6 

ทวัรค์าเมรอ่น เก็นติง้ 3 วนั 2 คนื 
สมัผสั..อากาศหนาวสดุๆ ที ่คาเมรอ่น 

 

 

รายการ ราคาเร ิม่จากหาดใหญ/่ ทา่น 

ราคากรุ๊ปสว่นตวัเดนิทาง 10 ทา่น 5,190.- 

ราคากรุ๊ปสว่นตวัเดนิทาง 6 ทา่น  7,200.- 

ราคาจอยทวัรร์่วมกบัลกูคา้ทา่นอืน่   5,999.- 

ก าหนดการเดนิทาง :: 
เดอืน ก.พ. 60 วนัที ่11-13  

เดอืน ม.ีค. 60 วนัที ่24-26 
เดอืน เม.ย.60 วนัที ่6-8 , 14-16 

เดอืน พ.ค. 60 วนัที ่5-7 , 11-13 

เดอืน ก.ค. 60 วนัที ่8-10 
เดอืน ส.ค. 60 วนัที ่12-14 , 13-15 

เดอืน ต.ค. 60 วนัที ่21-23 

วนัแรก หาดใหญ ่– ดา่นจงัโหลน – คาเมรอ่น – ไรช่า – ฟารม์ดอกไม ้– ไรส่ตอเบอรร์ ี ่– สวนตะบองเพชร      
(--/L/D) 

06.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทวัร ์ใหก้ารตอ้นรับคณะ  ณ  จดุนัดพบ  หาดใหญ ่จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู ่ดา่นจังโหลน 

07.00 น. น าคณะเดนิทางถงึ  ดา่นจงัโหลน  ประเทศมาเลเซยีประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจคน เขา้เมอืง
ของประเทศมาเลเซยีที ่ ดา่นบูกติคาอตี ัม๊  กอ่นน าทา่นเดนิทางผ่านเมอืง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่ 

จังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวริ์ธ ไทผ้ิง อโีปร์ตันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านท่านสามารถชม
ทศันยีภาพอนัร่มรืน่สอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซยี  หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร (1)   

บา่ย  จากนัน้น าทา่นมุง่หนา้สู ่ยอดเขาคาเมรอ่น ซึง่สงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 2,000  เมตร 

16.00 น. น าทุกท่านจะพิชติความคดเคีย้วของยอดเขาประมาณ 800 กว่าโคง้ ระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสบรรยากาศแบบ
ธรรมชาตชิมท่านจะไดเ้ห็นชวีติความเป็นอยู่ของชาวป่าทอ้งถิน่ “ซาไก” ท่านจะไดน่ั้งรถผ่านชมน ้าตกอสิกาดาทีม่ี

ความสวยงามของคาเมร่อน  จากน่ันน าท่านชม  ไร่ชา ทีส่วยงามและกวา้งขวาง ใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศตาม
อัธยาศัย  จากน่ันน าท่านชม  ฟารม์ดอกไม ้ และ สวนสตอรเ์บอรร์ ี ่เมืองหนาว และน าท่านแวะถ่ายภาพ สวน

ตะบองเพชร ภายในจะมตีะบองเพชรนานาชนดิใหท้า่นไดเ้ลอืกถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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ค า่  บรกิารอาหารค ่า  ณ  ภตัตาคาร (2)  (สไตลค์าเมร่อน) ท่านจะไดล้ิม้รสกับผักเมอืงหนาวสด ๆ และรสชาติ

น ้าจิม้ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  

พัก  Heritage  Hotel  Cameron (หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว)    ใหอ้สิระกบัทา่นในการเลอืกพักผอ่น 

วนัทีส่อง ตลาดเชา้ – เก็นติง้ ไฮแลนด ์                                                                                           (B/L/D) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3)  

08.00 น. จากน่ันน าทา่นชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว ใหท้า่นไดแ้วะซือ้ของฝากไดม้ากมาย เชน่  ผักสดๆ ผลไมส้ดๆ สตอเบอรร์ี่
สดๆ ฝากคนทีบ่า้นในราคาทีไ่มแ่พง จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นลงจากยอดเขาคาเมร่อน 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร (4)    

บา่ย จากน่ันจากนัน้น าทา่นมุง่สูย่อดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด ์

เย็น  บรกิารอาหารเย็น   ณ  ภตัตาคาร (5)    

 จากน่ันน าทา่นเดนิทางสูส่ถานีกระเชา้ลอยฟ้า ทา่นจะไดส้นุกสนานกับการน่ัง  กระเชา้ลอยฟ้า (SKY WAY )  ซึง่

เป็นเทคโนโลยใีหม่ลา่สดุสามารถวิง่ได ้6  เมตร ตอ่วนิาทจีากสถานีถงึโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึง่ยาวทีส่ดุใน
เอเซยีระหวา่งน่ังกระเชา้ทา่นจะไดส้มัผัสปยุเมฆหมอกอนัหนาทบึและอากาศบรสิทุธิอ์นัสดชืน่  

 น าทา่นเชค็อนิเขา้ทีพั่ก   First  World  Hotel  (หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว) 

 หลงัจากนัน้มัคคเุทศกจ์ะนัดเวลาน าทา่นเขา้ชม สถานคาสโิน ระดับชาตทิีไ่ดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย (อสิระ) เชญิทา่นสนุกสนานกับการเสีย่งโชคตา่ง ๆ อาทเิชน่ สล็อตแมชชนี แบล็คแจ็ค รูเล็ต    บัตคาร่า   
ฯลฯ   เป็นตน้  หรอืจะเลอืกเลน่เครือ่งเลน่ตา่งๆ ไดต้ามอธัยาศยั  ( คา่เครือ่งเลน่ไมร่วมในราคาทวัร ์)  

(การเขา้สถานคาสโินทา่นสภุาพบรุุษสวมเสือ้มปีก สวมรองเทา้หุม้สน้ ทา่นสภุาพสตรแีตง่กายแบบสากลนยิมเด็กอายุ
ต า่กวา่ 21 ปีหา้มเขา้)    

วนัทีส่าม เก็นติง้–จตัรุสัเมอเดกา้–ถา่ยรูปตกึแฝด–พระราชวงั–ปุตราจายา่–ดา่นจงัโหลน–ดวิตีฟ้ร–ีหาดใหญ ่    

(B/L/-) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

08.00 น. จากน่ันใหค้ณะเตรยีมตวัเพือ่เดนิทางลงจากยอดเขาเก็นติง้ ไฮแลนด ์และเดนิทางสู ่เมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี  

ระหวา่งทางแวะซือ้ สนิคา้ปลอดภาษี ณ รา้นของฝาก เชน่ นาฬกิา ขนม ชอ็กโกแล็ต 

10.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึ  กรุงกวัลาลมัเปอร ์ ซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศมาเลเซยี “ นครที่
หอ้มลอ้มดว้ยสวนไมด้อก” ประดับไปดว้ยตน้ไมแ้ละพุ่มไมท้ีส่วยงามตระการการตาม

เสน้ทาง,จากนัน้น าท่านชม จตัุรสัเมอเดกา้ศูนยก์ลาง ของกรุงกัวลาลัมเปอรช์มเสาธงที่
สงูทีส่ดุในโลกประมาณ 100  เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลตา่ลอบั

ดุลซาหมดั,ชมพระราชวงัแห่งชาตพิร้อมทหารมา้ ทหารราบประจ าพระองค ์
ถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึผ่านชมทัศนียภาพของเมอืงหลวง ตกึรัฐสภา มัสยดิหนิอ่อน 

สถานีรถไฟทีเ่กา่แก่ KL TOWER หอคอยทีส่งูเป็นอันดับสีข่องโลก  TWIN TOWER  ตกึ

คูแ่ฝดทีส่งูเป็นที ่2 ของโลก (ปิโตนาส452 ม.) ใหท้า่นถ่ายภาพ
คูต่กึคูแ่ฝดเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากน่ันมุ่งสู ่“เมอืงใหม ่ (PUTRA 

JAYA)” ซึง่ขึน้ชือ่วา่เป็นเมอืงของรัฐบาลน าทา่นชมส านักนายกรัฐมนตร ี(ทา่นดร.มหาธรี)์ 
ชม มสัยดิสชีมพู ซึง่เป็นมัสยดิทีม่ีขนาดใหญ่มากมายในของมัสยดิตกแต่งอย่างงดงาม

ตระการตาผ่านชมกระทรวงตา่ง ๆ ผ่านบา้นพักของทา่นนายกรัฐมนตรขีองทา่นดร.มหาธรี ์

มูฮมัหมดั ซึง่ตัง้อยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบทีส่วยงาม เชญิทา่นถ่ายภาพเก็บไวเ้ป็นที่
ระลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั   ณ  ภตัตาคาร (7)    

บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัประเทศไทย 

18.00 น. ( เวลาโดยประมาณ ) น าท่านเดนิทางถงึ  ด่านจงัโหลน  ( และหากเวลายังเหลอือยู่ )ใหท้่านแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีจนถงึเวลานัดหมายผ่านพธิกีารตรวจประทับตราหนังสอืเดนิทางทัง้สองประเทศ  จากน่ันน า

ทา่นเดนิทางตอ่สู ่หาดใหญ ่

20.00 น. ( เวลาโดยประมาณ ) น าทา่นเดนิทางถงึ หาดใหญ ่ โดยสวสัดภิาพ  พรอ้มทัง้รอ้ยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว มาเลเซยี ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

     

 
 

 

 
 

 

http://www.agoda.com/th-th/heritage-hotel-cameron-highlands/hotel/cameron-highlands-my.html
http://th.tripadvisor.com/Hotel_Review-g660784-d506305-Reviews-First_World_Hotel-Genting_Highlands_Pahang.html
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 โปรแกรมทวัรแ์ละเวลา อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมแตจ่ะค านงึถงึประโยชนข์องทา่น  เป็นส าคญั  
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
 คา่รถตูป้รับอากาศ หรอืรถบสั 1  คนั  น าเทีย่วตลอดการเดนิทางตมรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ทีพั่ก  2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

 คา่อาหาร  7  มือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว + ของวา่งตลอดการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  และใชบ้รกิาร  สถานทีต่า่งๆ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 

 คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการ  
 คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  รกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนือจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีก

สัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จ 

- คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมอีายวุนัหมดอายกุารเดนิทางไมน่อ้ยกวา่  6  เดอืน    

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 
- นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 50% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  

- นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื
ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ

การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

- การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

- กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง
แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 
- กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ

เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 

1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
 ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย
การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ
ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่ว

เดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
- ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

- ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไมว่า่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
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- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มีวซี่า  และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ
เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วม

เดนิทางนอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 
- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบคา่เสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วมไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้ม
การช าระเงนิมัดจ า 

- ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 

ภมูอิากาศ และเวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี้ บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่น
ใหญเ่ป็นส าคญั 

- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจาก
ความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหาย

หรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

- อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ คา่ตั๋วเครือ่งบนิ คา่

ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
- มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษัิท  เวน้แต่มเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 


