ครบวงจรในทีเ่ ดียว สวนสนุก สวนสัตว์ สวนนำ้ แห่งใหม่ LOSTWORLD ประเทศมำเลเซีย
คำเมรอน ไฮแลนด์ จิบชำต้นต้ำหรับ สัมผัสดอกไม้ แกมสำยหมอก อำกำศเย็นฉ่ำ้ 3วัน2คืน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
หำดใหญ่ – อีโปร์ – สวนสวนสนุก สวนสั ตว์ สวนนำ้ LOST WORLD
( - / เที่ยง / - )
05.00 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ นาท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย
ทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน
บูกิตคายูอตี ้มั ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ จากนั้นนาสู่อีโปร์ IPOH...
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนาท่านเข้าสู่ดินแดนที่รวบรวมความสนุกแบบครบวงจรพบ
กับสวนนำ้ แห่งใหม่ LOST WORLD OF TAMBUN ทุกท่านจะได้พบกับกับกิจกรรมมากมายให้ได้
สัมผัสกัน พบกับควำมตืน่ เต้นแรกในโซนAmusement Park สนุกสุดเหวี่ยงกับการนัง่ เรื อไวกิ้งส์ หรื อ
Spinner เป็ นเหมือนม้าหมุนขนาดใหญ่ที่จะพาเราล่องลอยไปตามแรงเหวี่ยง ท้ ำทำยกันต่อกับAdventure
Park ท่านสามารถเลือกความท้ายทายด้วยตัวเองกับการลองปี นหน้าผาหรื อเดินขึ้นสะพานแขวนกับความสูงถึง13
ขั้น จากหน้าผา ชุ่มฉ่ำกับโซน WATER PARK สนุกสนานกับสไลเดอร์ กบั เรื อยางที่มีความสูงและเร็ วเพื่อดิ่ง
สู่พ้นื น้ าเบื้องล่างด้วยความหวาดเสียวแบบสุดๆไปเลย ชมความน่ารักของสัตว์กบั Petting Zoo พบกับโชว์ความ
แสนรู้ของเหล่าสัตว์มากมาย พร้อมตื่นเต้นกับโชว์พิเศษTiger Valley ( เวลาบ่าย 3 ครี่ งทุกวัน )
เย็น

 อาหารเย็น (อิสระ) เพื่อสะดวกในการทากิจกรรม จากนั้นเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Lost World Hotel หรื อ
เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
19 :00 น. นาท่านสัมผัสสุดยอดความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ Hot Spring & Spa เป็ นสระว่ายน้ าอุ่นที่มคี วามร้อนถึง
40 – 43 องศาเซลเซียส ให้ท่านลงเล่นกันเต็มอิ่มถึง 5 ทุ่ม (อิสระตามอัธยาศัย)
20 : 30 น. พิเศษสุดพบกับการแสดงโชว์ดนตรี พ้นื เมืองพร้อมกับการโชว์ควงกระบองไฟ ให้ทุกท่านได้ตื่นตาตื่นใจและลุน้
ระทึกไปพร้อมๆกัน (อิสระตามอธัยาศัย)

วันที่สอง
อีโปร์ - วัดถำ้ เปรัค - คำเมรอน ไฮแลนด์ Cameron Highlands
( เช้ ำ / เที่ยง / เย็น )
เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (2) แวะไหว้พระ ณ วัดถำ้ เปรัค
ในเมืองอิโปร์ เพื่อเป็ นศิริมงคลการผูเ้ ดินทาง วัดถ้าเปรัค เป็ นวัดถ้าที่สาคัญวัด
หนึ่งของมาเลเซีย และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่นกั เดินทางมักแวะเข้าไปชมหากมี
โอกาสผ่านไปในเส้นทางนี้ ภูเขาหินลูกเล็กๆ ที่อยูร่ ิ มทางแต่ก็มีถ้า และศาสน
สถานที่เป็ นสถาปัตยกรรมแบบจีน ภายในถ้ามีภาพจิตรกรรมผนังถ้าที่วาดโดย
จิตรกรชาวจีนที่อาศัยอยูฮ่ ่องกง เป็ นภาพขนาดใหญ่มาก วัดถ้าแห่งนี้ถือเป็ น
สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ มีรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้ำแม่กวนอิม พระสังกัจจำยน์ องค์ใหญ่ วัดนี้หากจะเทียบกับบ้านเราแล้ว
ถือว่าเป็ นวัดใหม่ที่พ่งึ เปิ ดเมื่อปี ค.ศ 1970 หรื อ พ.ศ 2513 หลังจากมาเลเซียได้รับเอกราชได้เพียง 13 ปี จากนั้น
นาสู่คาเมรอนไฮแลนด์........
เที่ยง
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
*****
คำเมรอนไฮแลนด์ สูงกว่าระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อน
เพลิดเพลิน กับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่รำชำไหมไทย “ จิม ทอม
สัน ” ก็มาหาย สาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็ นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม
ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม
Bringchang ไต่ระดับภูเขาซึ่งเป็ นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง ระหว่างทางผ่ำนชม
ความงามของน้ าตกที่สวยที่สุดของเขาคาเมรอน “อีสกำนด้ำ”
เย็น
 บริ การอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (4)
*****
นาท่านเข้าพักโรงแรม Heritage Hotel, Strawberrry Park Resort หรื อเทียบเท่า
วันที่สำม
คำเมรอน ไฮแลนด์ – ช้ อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษี ดิวตีฟ้ รี จังโหลน – หำดใหญ่
( เช้ ำ / เที่ยง / - )
เช้า
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (5) จากนั้นนาชม “สวนลำเวนเดอร์ ” ( Lavender Garden ) ที่
ย่าน Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่ว่าจะเป็ น
มุมที่นารองเท้ามาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณี ย ์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุมแปลง
ดอกไม้ดา้ นหน้าปลูกด้านหน้าปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสีม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่าง
สวยงามด้านบนเป็ นสวนสตอร์เบอร์รี่ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
สตอร์เบอร์รี่) ทางออกเป็ นโซนขายของที่ระลึก นาท่าน แวะตลำดพืน้ เมือง เลือกซื้อสินค้าต่างๆอาทิเช่น พืชผัก
เมืองหนาว ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง จากนั้นสัมผัสความสดชื่นจากธรรมชาติ ณ ไร่ ชำ
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ...
...
ช้ อปปิ้ งสินค้ำปลอดภำษีที่ ดิวตีฟ้ รีจงั โหลน จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางถึงหำดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตรำค่ำบริกำร : กรุ๊ปเหมำเฉพำะคณะท่ ำน ให้ท่ำนสำมำรถ กำหนดวันเวลำเดินทำงได้ เอง รำคำนีไ้ ม่ตรงเทศกำลไทย และ
มำเลเซีย

หมำยเหตุ สวนสนุก สวนสัตว์ สวนนำ้ HOT SPRING & SPA ปิ ดทุกวันอังคำร
อัตรำค่ำบริกำร :

ค่ ำบริกำร
จำนวน

ผู้ใหญ่ พกั คู่

ต่อท่ ำน

ท่ ำนละ

10 ท่ ำน
8 – 9 ท่ ำน
6 – 7 ท่ ำน
4 – 5 ท่ ำน

วันศุกร์ และ เสำร์

วันอำทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี
ผู้ใหญ่ พกั เดีย่ ว
ท่ ำนละ

คนที่สำมของ
ห้ องท่ ำนละ

5,200 บำท/ท่ ำน 7,200 บำท/ท่ ำน 4,680 บำท/ท่ ำน
6,000 บำท/ท่ ำน 8,000 บำท/ท่ ำน 5,400 บำท/ท่ ำน
7,200 บำท/ท่ ำน 9,200 บำท/ท่ ำน 6,480 บำท/ท่ ำน
9,600 บำท/ท่ ำน 11,600 บำท/ท่ ำน 8,640 บำท/ท่ ำน
- เด็ก อำยุตำ่ กว่ำ 2 ปี ฟรี ไม่คดิ ค่ำบริกำร
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน
Driver Guide คอยให้บริ การ
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน

-ค่ำตัว๋ เข้ ำสวนสวนสนุก สวนสัตว์ สวนนำ้
LOST WORLD 1 ห้ อง รวมตัว๋ 2 ใบ
-ค่าเข้าชมสวนลำเวนเดอร์ คำเมรอน
 อาหาร เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 1 มื้อ
 ซิ ต้ ที วั ร์ ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ ้ ครองตามกาหนดของกรมธรรม์
วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตาม
เงื่อนไขกรมธรรมณ์ 
อัตรำนี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ไม่รวมค่าเก็บสตอร์ เบอร์ รี่
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอนื่ ๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่ รวมค่ำทิปพนักงำนขับรถ
- รำคำข้ ำงต้ นยกเว้ นวันเทศกำลต่ ำงๆ ทั้งไทยและ ประเทศ
มำเลเซี ย

ผู้ใหญ่ พกั คู่
ท่ ำนละ

ผู้ใหญ่ พกั เดีย่ ว
ท่ ำนละ

คนที่สำมของ
ห้ องท่ ำนละ

5,450บำท/ท่ ำน
6,250บำท/ท่ ำน
7,450บำท/ท่ ำน
9,850บำท/ท่ ำน

7,650บำท/ท่ ำน
8,450บำท/ท่ ำน
9,650บำท/ท่ ำน
12,050บำท/ท่ ำน

4,900บำท/ท่ ำน
5,625บำท/ท่ ำน
6,700บำท/ท่ ำน
8,865บำท/ท่ ำน

คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง //
และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ น
เงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อจะไม่
ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อนเดินทาง
20 วัน พร้อมสาเนา หนังสื อเดินทาง
-พักอีโปร์ Lost World Hotel ตรงคืนวันศุกร์ ,เสาร์ ,ปิ ดเทอม

มาเล เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง
-กรณี ซ้ือเพิ่ม Lost World ค่าตัว๋ เด็ก400 บาท /ค่าตัว๋ ผูใ้ หญ่
500 บำท

- พักคาเมรอนไฮแลนด์ รร.สตอเบอร์ รี่ปาร์ ค ตรงกับวันเสาร์ ,ปิ ดเทอม
มาเลเซี ย เพิ่มห้องละ 800 บาท
** หมำยเหตุ หำกตรงเทศกำลมำเลต้ องเช็ครำคำอีกครั้ง เช่ น วันแรงงำน/
ฮำรีรำยอ /ตรุษจีน/คริ สมำสต์ /ปี ใหม่ /วันเกิดกษัตริ ย์/วันชำติมำเล
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ ำที่ตกลง รำคำจะต้ องมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

กรุณำโอนเงิน :
ธนำคำรไทยพำณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนำ บุญพำลำ้ เลิศ
เลขที่ 865 – 207473 – 8

สำขำย่อยโรบินสัน
บัญชี ออมทรัพย์

หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซี ยในแต่ ละช่ วงห้ องค่อนข้ ำงเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้นถ้ ำโรงแรมตำมที่ระบุ ใน
รำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

-

บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความ
ล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว
ไม่ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
- รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรม
ปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั
ขนส่ ง หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุ ดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงื่อนไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยู่
กับกฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจองแล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
-สาหรับพาสปอร์ ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

