HDY / GENTING – CAMERON

บริษัท สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล จํากัด
TAT license: 41/0201

วันแรก
07.00 น.

เที่ยง

เย็น

วันที่สอง
06.00 น.

เที่ยง

หาดใหญ่ - เก็นติ้งไฮแลนด์

(เที่ยง,เย็ น)

อรุณสวัสดิ์คณะเดินทาง เจ้ าหน้ าที่ CPS ให้ การต้ อนรับคณะ เดินทางสูป่ ระเทศมาเลเซีย ผ่านด่ านสะเดาของประเทศไทย ทํา
การตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่านบูกติ คายูอีตมั ้
ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปั ตตานี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสูเ่ ก็นติ ้งไฮแลนด์ โดยผ่านถนนสายไฮเวย์ตลอดสองข้ าง

ทางเพลิดเพลินกับธรรมชาติแมกไม้ และผ่านยังเมืองสําคัญต่างๆ หลังจากนั้นเดินทางถึงสถานีกระเช้ าลอยฟ้า ท่านจะได้
สนุกสนานกับการนัง่ กระเช้ าลอยฟ้า (SKY WAY) ซึง่ เป็ นเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็ วที่สดุ ใน
โลก สามารถวิง่ ได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สดุ ในเอเชีย ท่านจะได้ สมั ผัสปุยเมฆ
หมอกอันหนาทึบ และอากาศบริ สทุ ธิ์อนั หนาวเย็น (โปรดนําเสื ้อหนาวติดตัวไปด้ วย) จากนั้นนําเข้ าสูท่ ี่พกั โรงแรมเฟิร์ ส
เวิลด์ โรงแรมที่มีห้องพักมากที่สดุ ในโลก
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร และให้ ท่านได้ เป็ นอิสระกับการถ่ายภาพ
หรื อ สนุก กับ สวนสนุก ระดับ โลก ท่า มกลางปุย เมฆ และนํ า ท่า นเข้ า ชมบ่อ น
คาสิโนระดับชาติ ที่ได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้ องตามกฎหมาย (อิสระ)
เชิญท่านสนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊ อตแมชชีน แบล็คแจ็ค
รู เล็ต ไฮโล เป็ นต้ น *** ขอให้ โชคดี *** (ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื ้อมีปก สวมรองเท้ าหุ้มส้ น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบ
สากลนิยม อายุตํ่ากว่า 21 ปี ห้ ามเข้ า)

เก็นติ้งไอแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – คาเมรอนไฮแลนด์

(เช้า,เที่ยง,เย็น)

อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า พร้ อมรับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
“นครที่ห้อมล้ อมด้ วยสวนไม้ ดอก” ประดับประดาไปด้ วยต้ นไม้ และพุ่มดอกไม้ ที่
สวยงามตระการตา ระหว่ า งเส้ น ทางและช๊ อ บปิ ้ง สิ น ค้ า ปลอดภาษี อาทิ เ ช่ น
นาฬิ ก า นํ า้ หอม เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า นํ า ท่า นชมเมื อ งใหม่ ปุ ต ราจายา เขตการ
ปกครองพิเศษใหม่ ซึ่งเป็ นศูนย์รวมแห่งเมืองราชการที่มีความสวยงามไม่ว่าจะ
เป็ นตึกรัฐสภา ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ มสั ยิดสีชมพู ซึ่งเป็ นมัสยิดที่สวยงามที่สดุ ในประเทศ
มาเลเซีย ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเดินทางสู่คาเมร่ อนไฮแลนด์ ซึ่งอยู่สงู กว่าระดับนํา้ ทะเล
4,500 ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้ ชมธรรมชาติบนเขาอันสลับซับซ้ อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้ วย
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สิ่งก่อสร้ างและประวัติตา่ งๆ มากมายแม้ แต่ราชาไหมไทย“ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็ น
ชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้ า โรงแรม ตลาด แม้ แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี ้ ชั ้น
้ ่สาม BRINGCHANG ไต่ระดับภูเขาซึง่ เป็ นเส้ นทางที่คดเคี ้ยวจากเขา
แรกชื่อ RINGLET ชันที
้ ่สอง TANAH RATA ชันที
ลูกหนึง่ ไปสูเ่ ขาอีกลูกหนึง่
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั ณ .....หรื อเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

คํ่า

คาเมรอนฯ – หาดใหญ่

วันที่สาม
07.00 น.

เที่ยง

(เช้า,เที่ยง)

รับประทานอาหารเช้ าแบบบุฟเฟ่ ต์ในโรงแรม หลังอาหารนําท่านออกเดินทางลงจากเขา ระหว่างทางนําท่าน เที่ยวชม
สวนสตรอเบอร์ ร่ ี ชมไร่ ชา แวะตลาดพืน้ เมือง เชิญท่านเลือกชม และเลือกซื ้อสินค้ า
ต่างๆ อาทิเช่น พืชผัก เมืองหนาว ดอกไม้ สดและแห้ ง ฯลฯ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่เก็น
ติ ้งไฮแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนําท่านเดินทางกลับหาดใหญ่
แวะช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ีดิวตีฟ้ รี ให้ ท่านอิสระกับการเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี
มากมาย เช่น ช็อคโกแล็ต เหล้ า บุหรี่ ขนมขบเคี ้ยวต่างๆ ตามอัธยาศัย

เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
*** โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่าน
เป็ นหลัก ***

อั ตราค่าบริการท่านละ X,XXX บาท (เด็ก 3-6 ปี คิด 60%, อายุ 7-9ปี คิด 80%, พักเตียงเดียวกับผูใ้ หญ่)
คณะเดินทาง 6 ท่านขึ้นไป
ช่วงเวลาเดินทาง ....

- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ท่านงดใช้ บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าบริการคืนได้ ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น

หมายเหตุ

อั ตรานี้รวม







ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการที่ระบุ 2 คืน (2ท่านต่อห้ อง)
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ ง ๆ ตามรายการที่ระบุ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม ตามรายการที่ระบุ 7 มื ้อ
ค่ารถตู้เหมาคัน บริการตลอดการเดินทาง
ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1 ล้ านบาท และ ค่ารักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท

อั ตรานี้ไม่รวม



ค่าทําหนังสือเดินทาง (ต้ องมีอายุมากกว่า 6 เดือน)
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่ องดื่ม,ค่าอาหารที่สงั่ เพิ่มเอง,ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรี ด ฯลฯ
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สําหรับราคานี ้บริ ษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษี ทอ่ งเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกํากับภาษี ) และค่าภาษี บริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

การยกเลิก


หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมด
้

หมายเหตุ
ทางบริษัทฯจะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 50% ต่อผู้โดยสารหนึง่ ท่านสําหรับการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทังหมดก่
้
อนเดินทางอย่าง
น้ อย 15 วันทําการ มิฉะนันทางบริ
้
ษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทังหมด
้

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 419-2-10371-3
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 617-2-19225-0

“ เติมสีสนั ... ใน วันพักผอนสบายๆ ... กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”

เส้นทางท่องเที่ยวอื่ นๆ
o
o
o
o
o
o

มัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล
ดินแดนแห่งตํานานพระนางเลือดขาว เกาะลังกาวี มาเลเซีย
ขึ ้นถํ ้าภูผาเพชรแสนอลังการอันดับ 1 เมืองไทย...สูล่ ํานํ ้าธรรมชาติน่าพิศมัยคลองลําโลน ถํ ้าเจ็ดคต อ.มะนัง จ.สตูล
ถํ ้าเล สเตโกดอน การผจญภัยตื่นเต้ นไปกับสัตว์ดกึ ดําบรรพ์ และทะเลแหวก ในดินแดนทุ่งหว้ า จ.สตูล
กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ ธานี
ล่องเรื อชมบัวดูนกสัมผัสวิถีชีวติ ควายนํ ้า...สูอ่ ะเมซอนเมืองไทย จ.พัทลุง

“ S P I C E UP YOUR L I F E . . .BY . . .SATUN C.P.S. TRAVEL ”
รั บปรึกษาวางแผนจั ดทั วร์ สั มมนา ทั ศนศึกษา กิจกรรมสั นทนาการ แคมปิ้ ง อี โคทั วร์ และจั ดแรลลี่ทั่วไทย
สํารองห้ องพัก ตั๋ วโดยสาร ทั้ งในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรือ รถบัส-รถตู้ปรั บอากาศ วีไอพี
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