
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
ก ำหนดกำรเดนิทำง พ.ค.-ส.ค 62                                                                               (3 วนั 2 คนื) 

วนัแรก กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่– เบตง – อุโมงคปิ์ยะมติร – บอ่น ำ้รอ้น – สวนหมืน่บปุผำ  

                                                                                                      พกัที ่เบตง     (-/L/D ) 

04.30น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนิดอนเมอืง อาคาร 2  ประต ู12 เคาน์เตอรส์ายการบนินกแอร ์ 

06.00น. เหริฟ้าสู ่หาดใหญ ่โดยสายการบนินกแอร ์ เทีย่วบนิที ่DD7102 (อสิระอาหารเชา้) 
07.25น. คณะสมาชกิเดนิทางถงึหาดใหญ ่ หลังรับสัมภาระ Driver Guide รอรับทา่น น าทา่นเดนิทางโดยรถ

ตูป้รับอากาศ สู ่อ.สะเดา  
10.00น. น าคณะเดนิทางสู่ ประเทศมำเลเซยี ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทับตรา

หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืง Baring  

12.00น. ถงึดา่นชายแดนเบตง ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ รา้นอาหาร 
น าทา่นชม อุโมงคปิ์ยะมติร (Piyamit Tunnel) เดมิเคยเป็นฐานทีม่ั่นของพรรคคอมมวินสิตม์ลายา 

(เขต 2) อุโมงคแ์ห่งนี้สรา้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงคค์ดเคี้ยวเขา้ไปในภเูขายาวประมาณ 1 



กโิลเมตร ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟตุ ใชเ้วลาในการขดุ 3 เดอืน มทีางเขา้ออกหลายทาง ใชเ้ป็น
ทีห่ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีง น าชม สวนไมด้อกเมอืงหนำว (สวนหมืน่บุปผำ) จากภูมิ

ประเทศทีม่ีอากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี ท าใหเ้มือง เบตงมีศักยภาพในการปลูกไมด้อกเมอืงหนาว
นานาชนิด สวนดอกไมน้ี้อยู่ท่ามกลางภเูขาบรเิวณหมู่บา้นปิยะมติร 2 ซึง่เป็นหมู่บา้นของผูท้ีเ่คยเขา้

รว่มพัฒนาชาตไิทย เมือ่ครัง้ในอดตี หลังจากนัน้ น าชม บ่อน ำ้รอ้นเบตง (Betong Hot Spring) 
เป็นบอ่น ้ารอ้นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิความรอ้นของน ้าสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดภ้ายในเวลา 7 นาท ี 

18.00น. น าทา่นเขา้พัก โรงแรม เบตงเมอลนิ หรอืเทยีบเทำ่ระดบัมำตรฐำน  เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนัน้  รบัประทานอาหารเย็น (2)  หลังอาหารพักผอ่นตามอัธยาศยั 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

วนัทีส่อง     เบตง – เขำอยัเยอรเ์วง – มำเลเซยี – คำเมรอ่น                    พกัที ่คำเมรอ่น    (B/L/D )                  

04.00น. อรณุสวัสดิต์อนเชา้มดื น าคณะเดนิทางไปเทีย่วชม  

ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง สถานทีต่อ้งมนตรส์ะกดของ 
ทะเลหมอกทา่มกลางผนืป่าขนาดใหญ ่พรอ้มชมพระ 

อาทติยข์ึน้ ชมแสงแรกแหง่ตะวัน ยามเมือ่ขึน้เหนือขอบ 
ฟ้า (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ ณ.วันเดนิทาง) พรอ้ม 
เก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลา 

น าทา่นเดนิทางกลับทีพั่ก  
08.00น.   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหาร หลังจากนัน้เก็บสมั 

ภาระ ออกเดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี ผา่นพธิตีรวจคน 
เขา้เมอืง 2 ประเทศ หลังจากนัน้เดนิทางสู ่ 

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ รา้นอาหาร เมอืงอโิปร ์หลังอาหารออกเดนิทาง น าท่านเทีย่วชม 
ถ ้าเปรัคเป็นวัดถ ้าทีส่ าคัญวัดหนึ่งของมาเลเซยี ภายในถ ้ามภีาพจติรกรรมผนังถ ้าทีว่าดโดยจติรกร
ชาวจนีทีอ่าศัยอยูฮ่่องกง เป็นภาพขนาดใหญม่าก วัดถ ้าแหง่นี้ถอืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มรีปูปั้นพระ

โพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ  พระสงักัจจายน์องคใ์หญ ่ 
15.00น.     น าทา่นเดนิทางถงึคำเมรอนไฮแลนด ์ 

 Cameron Highlandsสงูกวา่ระดับน ้าทะเล  
 4,500 ฟิต สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ที ่
 สดุแหง่หนึง่ของประเทศมาเลเซยีน าทา่นเดนิทาง 

 ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพ  
 ทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทางจากนัน้ขึน้สู ่

 คาเมรอนแวะใหท้า่นชมไรช่าคาเมรอนทีป่ลกูลด 
 หลั่นทั่วทัง้ขนุเขาเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามอสิระ 

 ใหท้า่นชมิชาคาเมรอนรสชาตดิ ีและเลอืกซือ้ฝาก 
 คนทางบา้นตามอัธยาศัยระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม 
 ธรรมชาตบินเขาอันสลับซบัซอ้นเพลดิเพลนิกับ 

 ความงดงามซึง่ประกอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งและประวัตติา่งๆ มากมาย คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชน 
 เมอืงสามระดับ (สามชัน้)ทกุระดับจะมรีา้นคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ตธ่นาคารในตา่งประเทศก็มาเปิด

บนเขานี้ชัน้แรกชือ่Ringlet ชัน้ทีส่อง Tanah Rata ชัน้ทีส่าม Bringchang 
18.00น.   บรกิารอาหารเย็น แบบสตมีโบท๊ ณ ภตัตำคำร (5) หลังจากนัน้เขา้พัก โรงแรม Heritage Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัทีส่ำม คำเมรอ่น – DUTYFREE – ดำ่นสะเดำ – หำดใหญ ่- กรงุเทพฯ                       (B-L- ) 

07.00น.     บรกิำรอำหำรเชำ้(6) ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 



12.00น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั(7) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลบัยังดา่น จังโหลน พำ
ทำ่นผำ่นพธิกีำรผำ่นแดน จากนัน้อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ ณ DUTY FREEใหท้า่นเลอืกซือ้

มากมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่หาดใหญอ่สิรใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตลาดกมิหยงและสนัตสิขุ ไดเ้วลา
น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ 

19.20น. เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญ ่โดยสำยกำรบนิ เทีย่วบนิที ่DD7115 
20.45น. ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 

อตัรำคำ่บรกิำร 
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม - คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่– กรงุเทพฯ สำยกำรบนิ 
               (นกแอร/์แอรช์ยี/ไลออนแอร)์ 

- คา่ทีพั่กโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)     - คา่อาหาร (7 มือ้) ตามรายการ 
- น ้าดืม่                                            - คา่รถตูป้รับอากาศน าเทีย่ว ( Driver Guide)

 - คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ   
- คา่ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมป์ระกนัภยั  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่นอกเหนือรายการ  

หลกัฐำนประกอบกำรเดนิทำง หนงัสอืเดนิทำง Pass port อำยุกำรใชง้ำนคงเหลอืไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
สิง่ทีค่วรน ำไปดว้ย รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจ าตัว 
หมำยเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ  
เง ือ่นไขกำรจอง 

มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท / ภำยใน 3 วนั หลงัจำกกำรจอง สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นวนัเดนิทำง 15 วนั 
กำรยกเลกิ 

- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้   ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนียมทา่นละ 5,000 บาท  
- หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วัน กอ่นวันเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 50%  
- หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วัน กอ่นวันเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้สิน้ใหก้ับลกูคา้ 

หมำยเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของลกูคา้เป็นส าคัญ  

                     *** คำ่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 300 บำท ตลอด 3 วนั   *** 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ/่เด็ก พักเดี่ยว 

วนัที ่2-4/9-11/16-18 ม.ิย. 62  9,900  

วนัที ่31พ.ค.-2/7-9/14-16/21-23 ม.ิย. 62 10,900 

วนัที ่7-9 ก.ค. 62  9,900 

วนัที ่ 5-7/19-21 ก.ค. 62  10,900 

วนัที ่4-6/18-20/25-27 ส.ค. 62  9,900 

วนัที ่2-4/16-18/23-25 ส.ค. 62 10,900 

วนัที ่23-25 ม.ิย. 62/21-23 ก.ค. 62 8,999 


