
 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการเดนิทาง             ม.ีค. - พ.ค. 63                       PHD-PK6 
 

วนัแรก รบัที�หาดใหญ ่– เบตง – อโุมงคปิ์ยะมติร – บอ่นํ �ารอ้น – สวนหมื�นบปุผา  
                                                                                                      พกัท ี� เบตง     (-/L/D ) 

07.00น.  เจา้หนา้ที�ทําการตอ้นรับคณะที�จดุนัดพบ ณ หาดใหญจ่ากนั�นออกเดนิทางสูด่่านสะเดา 
10.00น. นําคณะเดนิทางสู่ ประเทศมาเลเซยี ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตรา

หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนั�นออกเดนิทางสู่ เมอืง Baring  
12.00น. ถงึดา่นชายแดนเบตง ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร 



นําทา่นชม อโุมงคปิ์ยะมติร (Piyamit Tunnel) เดมิเคยเป็นฐานที�มั�นของพรรคคอมมวินสิตม์ลายา 
(เขต 2) อโุมงคแ์ห่งนี�สรา้งขึ�นเมื�อปี พ.ศ. 2519 เป็นอโุมงคค์ดเคี�ยวเขา้ไปในภูเขายาวประมาณ 1 
กโิลเมตร ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟตุ ใชเ้วลาในการขุด 3 เดอืน มทีางเขา้ออกหลายทาง ใชเ้ป็น
ที�หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีง นําชม สวนไมด้อกเมอืงหนาว (สวนหมื�นบุปผา) จากภูมิ
ประเทศที�มอีากาศหนาวเย็นตลอดทั �งปี ทําใหเ้มอืง เบตงมศีักยภาพในการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว
นานาชนิด สวนดอกไมน้ี�อยูท่า่มกลางภูเขาบรเิวณหมูบ่า้นปิยะมติร 2 ซึ�งเป็นหมู่บา้นของผูท้ี�เคยเขา้
ร่วมพัฒนาชาตไิทย เมื�อครั �งในอดตี หลังจากนั�น นําชม บอ่นํ �ารอ้นเบตง (Betong Hot Spring) 
เป็นบอ่นํ�ารอ้นที�เกดิขึ�นเองตามธรรมชาต ิความรอ้นของนํ�าสามารถตม้ไข่ใหส้กุไดภ้ายในเวลา 7 นาท ี 

18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม เบตงเมอลนิ หรอืเทยีบเทา่ระดบัมาตรฐาน  เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนั�น  รับประทานอาหารเย็น (2)  หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท ี�สอง     เบตง – เขาอยัเยอรเ์วง – มาเลเซยี – คาเมรอ่น                    พกัที� คาเมรอ่น    (B/L/D )                 

04.00น. อรุณสวัสดิ�ตอนเชา้มดื นําคณะเดนิทางไปเที�ยวชม  
ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง สถานที�ตอ้งมนตรส์ะกดของ 
ทะเลหมอกทา่มกลางผนืป่าขนาดใหญ่ พรอ้มชมพระ 
อาทติยข์ึ�น ชมแสงแรกแหง่ตะวัน ยามเมื�อขึ�นเหนือขอบ 
ฟ้า (ขึ�นอยูก่บัสภาพภมูอิากาศ ณ.วันเดนิทาง) พรอ้ม 
เก็บภาพความประทบัใจไวเ้ป็นที�ระลกึ สมควรแกเ่วลา 
นําทา่นเดนิทางกลับที�พัก  

08.00น.   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหาร หลังจากนั�นเก็บสัม 
ภาระ ออกเดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี ผา่นพธิตีรวจคน 
เขา้เมอืง 2 ประเทศ หลังจากนั�นเดนิทางสูค่าเมรอ่น  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร เมอืงอโิปร ์หลังอาหารออกเดนิทาง นําทา่นเที�ยวชม 
ถํ�าเปรัคเป็นวัดถํ�าที�สําคัญวัดหนึ�งของมาเลเซยี ภายในถํ�ามภีาพจติรกรรมผนังถํ�าที�วาดโดยจติรกร
ชาวจนีที�อาศัยอยูฮ่อ่งกง เป็นภาพขนาดใหญม่าก วัดถํ�าแหง่นี�ถอืเป็นสถานที�ศักดิ�สทิธิ� มรีูปปั�นพระ
โพธสิตัวเ์จา้แม่กวนอมิ  พระสังกจัจายน์องคใ์หญ ่ 

15.00น.     นําทา่นเดนิทางถงึคาเมรอนไฮแลนด ์ 
 Cameron Highlandsสงูกวา่ระดับนํ�าทะเล  
 4,500 ฟิต สถานที�พักผ่อนตากอากาศที�ขึ�นชื�อที� 
 สดุแหง่หนึ�งของประเทศมาเลเซยีนําทา่นเดนิทาง 
 ตามเสน้ทางที�คดเคี�ยวตามไหลเ่ขาชมทศันียภาพ  
 ที�สวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทางจากนั�นขึ�นสู ่
 คาเมรอนแวะใหท้า่นชมไรช่าคาเมรอนที�ปลกูลด 
 หลั�นทั�วทั �งขนุเขาเป็นทศันียภาพที�สวยงามอสิระ 
 ใหท้า่นชมิชาคาเมรอนรสชาตดิ ีและเลอืกซื�อฝาก 
 คนทางบา้นตามอธัยาศัยระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม 
 ธรรมชาตบินเขาอนัสลับซบัซอ้นเพลดิเพลนิกับ 
 ความงดงามซึ�งประกอบดว้ยสิ�งกอ่สรา้งและประวัตติา่งๆ มากมาย คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชน 
 เมอืงสามระดับ (สามชั �น)ทกุระดับจะมรีา้นคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ตธ่นาคารในตา่งประเทศก็มาเปิด

บนเขานี�ชั �นแรกชื�อRinglet ชั �นที�สอง Tanah Rata ชั �นที�สาม Bringchang 
18.00น.   บรกิารอาหารเย็น แบบสตมีโบท๊ ณ ภตัตาคาร (5) หลังจากนั�นเขา้พัก โรงแรม Heritage Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 
 



 วนัท ี�สาม คาเมรอ่น – DUTYFREE – ดา่นสะเดา – หาดใหญ ่                         (B-L- ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
12.00น. บรกิารอาหารกลางวนั(7) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับยงัดา่น จงัโหลน พา

ทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดน จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ� งสนิคา้ ณ DUTY FREEใหท้า่นเลอืกซื�อ
มากมาย จากนั�นออกเดนิทางสู ่หาดใหญอ่สิรใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�ง ตลาดกมิหยงและสันตสิขุ ไดเ้วลา
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ 

........น. ไดเ้วลาอนัเหมาะสม นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ / ทา่รถ บขส. หาดใหญ ่โดยสวัสดภิาพ
พรอ้มทั �งรอยยิ�มและความประทบัใจ 

 

 
(โปรแกรมอาจปรบัเปลี�ยนไดต้ามความเหมาะสม) 

 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 คน ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี� 

โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 
วนัที� 13-15 / 27-29 ม.ีค.63 
 
วนัที� 3-5 / 24-26 เม.ย.63 
 
วนัที� 8-10 / 22-24 พ.ค.63 
 

        5,900        3,000 

 

อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 
1. คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) จํานวน 2 คนื  
2. คา่อาหารตามที�ระบใุนรายการ 6 มื�อ 
3. คา่ตูป้รับอากาศพรอ้มไดรเวอรไ์กดค์อยใหก้ารบรกิาร  
4. สวนหมื�นบปุผา / อโุมงคปิ์ยะมติร 
5. คา่ประกนัอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท (ทั �งนี�อยูใ่นขอ้จํากดัที�มกีารตกลงไวก้บั

บรษัิทประกนัชวีติ)   (รวมคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ 
2. คา่ตั�วเครื�องบนิ(แนะนําใหเ้ลอืกไฟรข์ากลับ เวลา 19.00น. เป็นตน้ไป ) 
3. คา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ที�นอกเหนอืจากรายการที�ระบ ุอาทเิชน่ เครื�องดื�ม คา่อาหารคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4. คา่ภาษีทกุรายการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
5. คา่เขา้ชมนอกเหนือจากรายการ 

 
เงื�อนไขการจอง   
- มดัจํา 3,000 บาท / ทา่น สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
- กรณียกเลกิการเดนิทาง หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมดัจําแลว้ หรอืชําระเงนิเต็มจํานวนแลว้ ทางบรษัิท ขอ
สงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ เนื�องจากทวัรร์ายการนี�เป็นทวัรร์าคาพเิศษ 
- กรณีที�มกีารจองตํ�ากวา่ 8 ทา่น บรษัิท ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิโปรแกรมนี�โดยจะคนืเงนิที�ลกูคา้ไดชํ้าระ
ไวแ้ลว้ทั �งหมด 
 

พาสปอรต์ ควรเหลอือายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง 
มฉิะน ั�นบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบกรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 

** จองกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นเดนิทางรอ confirm กอ่นการจองต ั�ว หรอืรถ หรอื อื�น ๆ** 
 

*** คา่ทปิไดรเ์วอรไ์กด ์ทา่นละ 500 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 


