
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก าหนดการเดนิทาง ก.ย. 62 - ก.พ. 63                                                                     PHD-PK6 

วนัแรก รบัทีห่าดใหญ ่– เบตง – อโุมงคปิ์ยะมติร – บอ่น า้รอ้น – สวนหมืน่บปุผา  
                                                                                                      พกัที ่เบตง     (-/L/D ) 

07.00น.  เจา้หนา้ทีทํ่าการตอ้นรับคณะทีจ่ดุนัดพบ ณ หาดใหญจ่ากนัน้ออกเดนิทางสูด่า่นสะเดา 
10.00น. นําคณะเดนิทางสู่  ประเทศมาเลเซยี  ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตรา

หนังสอืเดนิทาง ตรวจคนเขา้เมอืง ไทย มาเลเซยี หลังจากนัน้ออกเดนิทางสู ่เมอืง Baring  
12.00น. ถงึ ดา่นชายแดนเบตง ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับประทานอาหารกลางวนั (1) ณ รา้นอาหาร 



นําทา่นชม อโุมงคปิ์ยะมติร (Piyamit Tunnel) เดมิเคยเป็นฐานทีม่ั่นของพรรคคอมมวินสิตม์ลายา 
(เขต 2) อโุมงคแ์หง่นีส้รา้งขึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2519 เป็นอโุมงคค์ดเคีย้วเขา้ไปในภเูขายาวประมาณ 1 
กโิลเมตร ความกวา้งประมาณ 50-60 ฟตุ ใชเ้วลาในการขดุ 3 เดอืน มทีางเขา้ออกหลายทาง  ใชเ้ป็น
ทีห่ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบยีง  นําชม สวนไมด้อกเมอืงหนาว  (สวนหมืน่บปุผา)  จากภมูิ
ประเทศทีม่อีากาศหนาวเย็นตลอดทัง้ปี  ทําใหเ้มอืง เบตงมศีักยภาพในการปลกูไมด้อกเมอืงหนาว
นานาชนดิ สวนดอกไมน้ีอ้ยูท่า่มกลางภเูขาบรเิวณหมูบ่า้นปิยะมติร 2 ซึง่เป็นหมูบ่า้นของผูท้ีเ่คยเขา้
รว่มพัฒนาชาตไิทย เมือ่ครัง้ในอดตี  หลังจากนัน้ นําชม บอ่น า้รอ้นเบตง (Betong Hot Spring) 
เป็นบอ่น้ํารอ้นทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาต ิความรอ้นของน้ําสามารถตม้ไขใ่หส้กุไดภ้ายในเวลา 7 นาท ี 

18.00น. นําทา่นเขา้พัก โรงแรม เบตงเมอลนิ หรอืเทยีบเทา่ระดบัมาตรฐาน  เก็บสมัภาระเขา้หอ้งพัก 
หลังจากนัน้  รับประทานอาหารเย็น (2)  หลังอาหารพักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง     เบตง – เขาอยัเยอรเ์วง – มาเลเซยี – คาเมรอ่น                    พกัที ่คาเมรอ่น    (B/L/D )                  

04.00น. อรณุสวสัดิต์อนเชา้มดื นําคณะเดนิทางไปเทีย่วชม   
ทะเลหมอก อยัเยอรเ์วง สถานทีต่อ้งมนตรส์ะกดของ 
ทะเลหมอกทา่มกลางผนืป่าขนาดใหญ ่พรอ้มชมพระ 
อาทติยข์ ึน้ ชมแสงแรกแหง่ตะวนั ยามเมือ่ขึน้เหนอืขอบ 
ฟ้า (ขึน้อยูก่ับสภาพภมูอิากาศ ณ.วนัเดนิทาง) พรอ้ม 
เก็บภาพความประทับใจไวเ้ป็นทีร่ะลกึ สมควรแกเ่วลา 
นําทา่นเดนิทางกลับทีพั่ก  

08.00น.   บรกิารอาหารเชา้(3)  ณ หอ้งอาหาร หลังจากนัน้เก็บสมั 
ภาระ ออกเดนิทางสู ่ประเทศมาเลเซยี ผา่นพธิตีรวจคน 
เขา้เมอืง 2 ประเทศ หลังจากนัน้เดนิทางสูค่าเมรอ่น  

12.00น. รับประทานอาหารกลางวนั ( 4) ณ รา้นอาหาร เมอืงอโิปร ์หลังอาหารออกเดนิทาง นําทา่นเทีย่วชม 
ถ้ําเปรัคเป็นวดัถ้ําทีส่ําคัญวดัหนึง่ของมาเลเซยี ภายในถ้ํามภีาพจติรกรรมผนังถ้ําทีว่าดโดยจติรกร
ชาวจนีทีอ่าศัยอยูฮ่อ่งกง เป็นภาพขนาดใหญม่าก วดัถ้ําแหง่นีถ้อืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มรีปูปั้นพระ
โพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ  พระสงักัจจายนอ์งคใ์หญ ่ 

15.00น.     นําทา่นเดนิทางถงึคาเมรอนไฮแลนด ์ 
 Cameron Highlandsสงูกวา่ระดับน้ําทะเล  
 4,500 ฟิต สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ที ่
 สดุแหง่หนึง่ของประเทศมาเลเซยีนําทา่นเดนิทาง 
 ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพ  
 ทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทางจากนัน้ขึน้สู ่
 คาเมรอนแวะใหท้า่นชมไรช่าคาเมรอนทีป่ลกูลด 
 หลั่นท่ัวทัง้ขนุเขาเป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามอสิระ 
 ใหท้า่นชมิชาคาเมรอนรสชาตดิ ีและเลอืกซือ้ฝาก 
 คนทางบา้นตามอัธยาศัยระหวา่งทางทา่นจะไดช้ม 
 ธรรมชาตบินเขาอันสลับซบัซอ้นเพลดิเพลนิกับ 
 ความงดงามซึง่ประกอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งและประวตัติา่งๆ มากมาย คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชน 
 เมอืงสามระดับ (สามชัน้)ทกุระดับจะมรีา้นคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ตธ่นาคารในตา่งประเทศก็มาเปิด

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

หรอืเทยีบเทา่ 
 



 วนัทีส่าม คาเมรอ่น – DUTYFREE – ดา่นสะเดา – หาดใหญ ่                        (B-L- ) 

07.00น.     บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
12.00น. บรกิารอาหารกลางวนั( 7) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับยังดา่น จังโหลน พา

ทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดน จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ ณ DUTY FREEใหท้า่นเลอืกซือ้
มากมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่หาดใหญอ่สิรใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตลาดกมิหยงและสนัตสิขุ ไดเ้วลา
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่ 

........น. ไดเ้วลาอันเหมาะสม นําทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่/ ทา่รถ บขส. หาดใหญ ่ โดยสวสัดภิาพ
พรอ้มทัง้รอยยิม้และความประทับใจ 

 

(โปรแกรมอาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 
- กรณีทีม่กีารจองต า่กวา่ 8 คน บรษัิทพับบลคิ ฮอลเิดย ์ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิโปรแกรมนีโ้ดยจะคนื

เงนิทีล่กูคา้ไดช้ําระไวแ้ลว้ทัง้หมด 
 

อตัราคา่บรกิาร เด็ก/ผูใ้หญ ่

                         ***** กรุป๊เหมา สามารถ เลอืกวนัเดนิทางไดเ้ลย***** 

ราคา      ทา่นละ  5,900   บาท   

พกัเดีย่วเพิม่  ทา่นละ     3,000  บาท   

 

วนัเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่20-22/27-29 ก.ย.62 
วนัที ่4-6/18-20/25-27 ต.ค.62 
วนัที ่1-3/8-10/15-17/22-24 พ.ย.62 
วนัที ่13-15/20-22 ธ.ค.62 
วนัที1่0-12/17-19/24-26 ม.ค.63 
วนัที ่7-9/14-16/21-23 ก.พ.63 
 

        5,900        3,000 

 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วรวม 

1. คา่โรงแรมระดับมาตรฐาน (พักหอ้งละ 2 ทา่น) จํานวน 2 คนื  
2. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 6 มือ้ 
3. คา่ตูป้รับอากาศพรอ้มไดรเวอรไ์กดค์อยใหก้ารบรกิาร  
4. สวนหมืน่บปุผา / อโุมงคปิ์ยะมติร 
5. คา่ประกันอบุัตเิหตกุารเดนิทาง วงเงนิทา่นละ1,000,000 บาท (ทัง้นีอ้ยูใ่นขอ้จํากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับ

บรษัิทประกันชวีติ)   (รวมคา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท) 
 
อตัราคา่บรกิารดงักลา่วไมร่วม 

1. คา่หนังสอืเดนิทาง และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
2. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ(แนะนําใหเ้ลอืกไฟรข์ากลับ เวลา 19.00น. เป็นตน้ไป ) 
3. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุอาทเิชน่ เครือ่งดืม่ คา่อาหารคา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
4. คา่ภาษีทกุรายการ, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 
5. คา่เขา้ชมนอกเหนอืจากรายการ 
6.  

พาสปอรต์ ควรเหลอือายกุารใชง้านอยา่งนอ้ย 6 เดอืน ณ วนัเดนิทาง 
มฉิะน ัน้บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบกรณีดา่นตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเดนิทางของทา่น 

 
** จองกอ่นลว่งหนา้ 30 วนั กอ่นเดนิทางรอ confirm กอ่นการจองต ัว๋ หรอืรถ หรอื อ ืน่ ๆ** 

*** คา่ทปิไดรเ์วอรไ์กด ์ทา่นละ 500 บาท ตลอดการเดนิทาง *** 

 


