#14045 ทัวรมาเลเซีย ปนัง 3 วัน 2 คืน สตรีทอารต ขึ้นชม
วิวเดอะท็อปชั้น60 บิน FD

ทัวรมาเลเซีย ปนัง วัดไชยมังคลาราม วัดธรรมิการาม หมูบานชาวประมง ปนังฮิ
ลล วัดเค็ก ลก ซี สตรีท อารต สตรีทฟูดส เดอะท็อป โรงงานช็อกโกแลตปนัง

สรุปการเดินทาง
วันที่

กําหนดการ

เชา เที่ยง เย็น

1

ทา อากาศยานดอนเมือง - ทา อากาศยานปี นัง - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมิ
การาม - หมูบา นชาวประมงจอรจ ทาวน

2

ปี นังฮิลล - วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา - จอรจ ทาวน - หา งควีนสเบย จอรจ ทาวนสตรีท อารต - ยา นริมนํ ้า เกอรนีย



3

อาคารเดอะทอปคอมตาร - โรงงานชอคโกแลต (รา นชอคโกแลต) มาเลเซีย ทา อากาศยานปี นัง - ทา อากาศยานดอนเมือง





โรงแรม



Neo+ Penang / Cititel
Hotel Penang หรือเทียบ
เทา





Neo+ Penang / Cititel
Hotel Penang หรือเทียบ
เทา





-



กําหนดการเดินทาง

ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

6 ธ.ค. 65 - 8 ธ.ค. 65

฿11,999

฿11,999

฿11,999

฿2,900

กําหนดการทั้งหมด
วันที่ 1


กิจกรรม

ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานปนัง - วัดไชย
มังคลาราม - วัดธรรมิการาม - หมูบานชาวประมง
เชา
09.00 น. คณะพรอมกันทีส
่ นามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตู1 เคาน เตอร2 สายการบิน AIR ASIA โดย
เจาหน าที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ)
11.05 น. เหินฟ าสู เมืองปี นัง โดยสายการบิน โดยสายการบิน แอร เอเชีย เที่ยวบินที่ FD403
บาย
13.50 น. ถึงสนามบินปี นังหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย จากนั ้นตรวจคนเขาเมืองแลว นํ าทานเดินทางสูปีนัง
ประเทศมาเลเซีย
นํ าทานชม วัดไชยมังคลาราม นมัสการพระพุทธไสยาสน “พุทธชัยมงคล” นั บเป็ นวัดไทยที่เกาแกที่สุดในปี นังและมีพระพุทธ
ไสยาสน ที่ยาวที่สุดในมาเลเซีย
และนํ าชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็ นสถาปั ต ยกรรมรูปแบบพมาที่อยูต รงขามกัน เป็ นวัดพมาเพียงวัดเดียวในปี นัง นั บเป็ นอีก
วัดหนึ่ งที่มีบรรยากาศสงบ ใหความรูสึกรมเย็นจิต ใจ เป็ นอีกทางเลือกหนึ่ งเพื่อความเป็ นสิริมงคล
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู หมูบานชาวประมง Chew Jetty ที่สรางยื่นออกไปในทะเล ไดเลาถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม โดย
หมูบานตั้งอยูริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือนกับ เรากําลังเดินไปกลางทะเล
คํ่า
รับประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร
ที่พัก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา



เชา

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี



บาย

ทาอากาศยานปนัง
เดิมคือ ทาอากาศยานนานาชาติบายันเลอปั ซ ตั้งอยูที่เมืองบายันเลอปั ซ รัฐปี นัง ประเทศ
มาเลเซีย อยูหางจากตัวเมืองจอรจทาวน (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใตประมาณ 16
กิโลเมตร (10 ไมล) รองรับการจราจรทางอากาศของปี นังเพื่อเชื่อมตอกับเมืองสําคัญตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของไฟรฟลาย ซึ่งเป็ นสายการ
บินลูกของ Malaysia Airlines

วัดไชยมังคลาราม
วัดไทยไชยมังคลาราม วัดไทยที่ต ั้งอยูในรัฐปี นัง ประเทศมาเลเซีย เป็ นวัดไทยที่มีช่ อ
ื เสียง
มานานบนเกาะปี นัง โดยภายในอุโบสถมีพระนอนยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยมี
ความยาว 108 ฟุต สรางเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมีช่ อ
ื วาพระพุทธชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานนามใหในคราวเสด็จประพาสเมื่อ วันที่ 25
มิถ ุนายน พ.ศ. 2505

วัดธรรมิการาม
วัดธรรมิการาม ตั้งอยูต รงกันขามกับวัดไชยมังคลาราม โดดเดนดวยการใชสีแดงสลับทอง
ดึงดูดสายตา มีรูปปั้ นชางหินขาวสองเชือกยืนพิทักษอยูหน าทางเขาที่ประดับประดาอยาง
สวยงาม เมื่อมองเขามา สายตาคุณจะสะดุดกับเสาหลักสีทอง หลังคาโคงสีทองที่เรียงกัน
เป็ นแถวอยางยิ่งใหญ และยอดเจดียทรงกรวยสีทองวาววับ วัดพุทธที่เกาแกที่สุดในปี นัง
แหงนี้ สรางขึ้นในปี 1803 ดานในจะมีภาพวาดมากมาย ทั้งจิต รกรรมฝาผนั ง และรูปปั้ น
ตางๆ ซึ่งทั้งหมดนี้ สรางขึ้นเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองประวัต ิศาสตรและตํานานของ
พระพุทธศาสนา

หมูบานชาวประมงจอรจทาวน
หมูบานชาวประมงที่สรางยื่นออกไปในทะเล ไดเลาถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของผูคนวา ยังมี
การประกอบอาชีพประมงกันอยู โดยหมูบานตั้งอยูริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือน
กับ เรากําลังเดินไปกลางทะเล



คํ่า

 รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร
 Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา



หมายเหตุ

** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 2


กิจกรรม

ปนังฮิลล - วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา - จอรจทาวน - หาง
ควีนสเบย - จอรจทาวนสตรีท อารต - ยานริมนํ้าเกอรนีย
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเดินทางสู ปี นังฮิลล (Penang Hill) จึงทําใหอากาศเย็นสบาย บริสุทธิ ์ สดชื่น และ ดวยความที่อยูบนเขา จึงเป็ นจุด
ชมวิวพาโนรามาไดอยางเลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัต วปาน ารักๆ หลาก
หลายชนิ ดอีกดวย สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงามระหวางทางไดดวย (ราคารวมคาบัต ร
แบบ NORMAL LANE)
จากนั ้นนํ าทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหมื่นพระ รูจักกันในอีกชื่อหนี่ งคือ Temple of Supreme Bliss เป็ นวัด
พุทธที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต และเป็ นหนึ่ งในวัดดังของปี นัง มีสิ่งที่นาสนใจ เชน หอสวดมนต เจดีย หอระฆัง สิ่ง
ที่โดดเดนที่สุด เจดียสมเด็จพระรามหก (เจดียพระพุทธเจา 10,000 พระองค) เป็ นสัญลักษณที่แสดงถึงความสามัคคีระหวาง

นิ กายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดียเกิดจากการผสมผสานฐานเจดียแบบจีน ตัวเจดียต ามแบบไทย และยอดเจดียแบบ
พมาเขาดวยกัน (ทานใดตองการขึ้นกระเชาเพื่อสักการะเจาแมกวนอิม สามารถซื้อตั๋วไดทานละ 6-16 RM)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานชอปปิ้ ง Queensbay Mall หางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในปี นัง และมีรานคากวา 400 รานกระจายออกไปทั่ว สินคา
แบรนดเนม และเป็ นที่นิยม
ชมเมืองจอรจทาวน ผานชมป อมปื นคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town
Hall ซึ่งไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไมเหมือนใครยานจอรจทาวน “สตรีท อารต ” ที่เลาเรื่อง
ยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิต ชีวาและลงตัว
Street Food ที่นี่เต็มไปดวยอาหารที่มีความหลากหลาย Gurney Drive เป็ นทางเดินเลนริมทะเลที่เป็ นที่นิยมภายในปี นัง
คํ่า
อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปี นัง
ที่พัก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปนังฮิลล
ปี นังฮิลล (Penang Hill) นั ้น อยูสูงกวาระดับนํ้ าทะเลประมาณ 800 เมตรทําใหอากาศ
ดานบนเย็นสบาย อยูบนเนิ นเขาปี นัง ฮิลล หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bemdara)
สามารถชมเมืองจอรจทาวน ไดอยางสุดสายตา วิธีการขึ้นไปบน ปี นังฮิลล (Penang Hill)
นั ้นสามารถเดินเทาขึ้นไปไดดวยแตจะใหเวลาเยอะและตองใชแรงเป็ นอยางมาก

วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา
วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเตา เป็ นวัดพุทธที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตและรูจัก
กันอยางแพร หลายในดานการผสมผสานงานสถาปั ต ยกรรมในรูปแบบของพมา จีน และ
ไทยเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว สัญลักษณอันโดดเดนภายในวัดแหงนี้ ไดแก เจดียเจ็ดชั้น
ซึ่งรูจักกันในนามเจดียพระพุทธเจาหมื่นองค (Ban Po Thar) โดยสรางขึ้นเพื่อถวายแด
พระโพธิสัต ว Tsi Tsuang Wang เนื่ องจากองคพระโพธิสัต วทรงเลือกที่จะชวยเหลือผูคน
ที่ประสบทุกขเข็ญแทน การเขาสูนิพพานหลังจากการตรัสรู



เที่ยง



บาย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

จอรจทาวน
มีช่ อ
ื เป็ นภาษามาเลยวาตันจุง เป็ นเมืองเอกของรัฐปี นัง ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางตะวัน
ออกเฉี ยงเหนื อของเกาะปี นัง เป็ นมหานครที่ใหญเป็ นอันดับสองของมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7
กรกฎาคม ปี 2008 จอรจทาวน และมะละกาถูกขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกอยางเป็ น
ทางการ เนื่ องจากมีภูมิสถาปั ต ยกรรมและวัฒนธรรมที่ไมซํ้าใครทั้งในตะวันออกกลางและ
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต

หางควีนสเบย
เป็ นหางสรรพสินคาที่ใหญที่สุดในปี นัง ตั้งอยูในเขต Bayan Lepas บริหารงานโดย
CapitaMalls Asia ซึ่งเป็ นกลุมทุนของ CapitaLand ในสิงคโปร เปิ ดใหบริการครั้งแรก
ในปี 2006 หางสรรพสินคาแหงนี้ ครอบคลุมพื้นที่กวา 230,000 ตารางเมตร และมีรานคา
แบรนดเนมที่มีมากกวา 400 รานกระจายอยูทั่วทั้ง 5 ชั้น และโรงภาพยนตรที่อยูในชั้น
บนสุด

จอรจทาวนสตรีท อารต
เป็ นยานศิลปะบนทองถนนยานหนึ่ งในจอรจทาวน ที่เป็ นแหลงภาพวาดกราฟิ ต ี้ที่มีอยู
มากมายริมอาคารเกาตางๆ ที่ชวยเติมเต็มความมีสีสันและชีวิต ชีวา ทั้งยังถายทอดความ
เป็ นเอเชียที่สะทอนวิถ ีชีวิต ของชาวปี นัง ผานภาพวาดเพิ่มสีสันสรางเสน หใหจอรจทาวน
ที่นี่ถ ือเป็ นพื้นที่ศิลปะที่ไดรับการคุมครองจากยูเนสโก

ยานริมนํ้าเกอรนีย
เป็ นทางเดินริมทะเลยอดนิ ยมในจอรจทาวน ตั้งชื่อตามเซอรเฮนรีเกอรนีย เอกอัคราชทูต
อังกฤษในชวงประมาณปี 1950 ที่นี่มีช่ อ
ื เสียงในเรื่องของอาหารสตรีทฟ ูดสริมทะเล
นอกจากนี้ เกอรนียยังเป็ นสวนหนึ่ งของยานธุรกิจกลางแหงที่สองของจอรจทาวน
เนื่ องจากตึกระฟ าและหางสรรพสินคาตางๆ บริเวณนี้



คํ่า
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 Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา
อิสระอาหารคํ่า เพื่อความสะดวกในการทองเที่ยว ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปี นัง
** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

วันที่ 3


กิจกรรม

อาคารเดอะทอปคอมตาร - โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต)
มาเลเซีย - ทาอากาศยานปนัง - ทาอากาศยานดอนเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ าทานเพลิดเพลินกับทัศนี ยภาพที่งดงามของปี นังจากจุดชมวิว เดอะท็อป (THE TOP) (RAINBOW SKYWALK +
Observatory Deck) ประสบการณการเดินบนจุดสูงสุด ในอาคารคอมตาร (Komtar) ซึ่งเป็ นอาคารที่สูงที่สุดในเมือง ตั้งอยูที่
จุดสูงสุดของจอรจทาวน อยูที่ชั้น 68 เป็ นโอกาสเดียวที่คุณจะไดสอดสายตามองขามหลังคาอาคารตาง ๆ ในปี นังไปที่ภูเขาและ
มหาสมุทร มอบประสบการณที่นาตื่นเตนในการเดินบนอากาศ 816 ฟุต เหนื อระดับนํ้ าทะเล ในขณะเดียวกันหอดูดาวปรับ
อากาศที่ชั้น 65 ยังมีทางเดินกระจกที่ใหคุณดูโลกขางลาง (รวมคาบัต รขึ้นชมวิว)
บาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร
นํ าทานแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่โรงงานช็อกโกแลตปี นัง
ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนั ดหมาย
16.45 น. นํ าทานลัดฟ ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD402
17.30 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง พรอมความประทับใจ



เชา

 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

อาคารเดอะทอปคอมตาร
เป็ นอาคารที่อยูมีความสูงที่สุดในปี นัง ที่ชั้นบนสุดคือชั้น 68 มีจุดชมวิวที่จะไดเห็นทิวทัสน
อันงดงามของเมืองปี นังและพื้นมหาสมุทรอันกวางใหญ นอกจากนี้ ที่ชั้น 65 ยังมีหอดูดาว
ทางเดินกระจกที่ใหนักทองเที่ยวไดเห็นวิวเมืองเบื้องลางจากมุมที่ไมเหมือนใครได



บาย

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย
ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็ นของฝากขึ้นชื่ออยางหนึ่ งที่นักทองเที่ยวควรจะซื้อติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

ทาอากาศยานปนัง
เดิมคือ ทาอากาศยานนานาชาติบายันเลอปั ซ ตั้งอยูที่เมืองบายันเลอปั ซ รัฐปี นัง ประเทศ
มาเลเซีย อยูหางจากตัวเมืองจอรจทาวน (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใตประมาณ 16
กิโลเมตร (10 ไมล) รองรับการจราจรทางอากาศของปี นังเพื่อเชื่อมตอกับเมืองสําคัญตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต และยังเป็ นทาอากาศยานหลักของไฟรฟลาย ซึ่งเป็ นสายการ
บินลูกของ Malaysia Airlines

ทาอากาศยานดอนเมือง
เป็ นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉี ยงใตที่สามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็ นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซึ่งสามารถใช
เป็ นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอื่นๆ ไดอยางดี
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** หากลูกคาทานใดที่จําเป็ นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหน าที่ของบริษัท
ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋วเนื่ องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหน า ทานใดมี
ไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน ของตัวทานเอง **
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงไดต ามความเหมาะสม เนื่ องจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนั ดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัต ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ต าม (ซึ่งเป็ นเหตุการณที่นอกเหนื อการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึ งถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็ นสําคัญ

เงื่อนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ
ผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน าทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนั ดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เนื่ องจากรายการทัวรนี้เป็ นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก
์ ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ต าม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ มคืนเงินในทุกกรณี
- บริษัทฯมีสิทธิท
์ ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดต ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท
์ ี่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่
มีผูรวมคณะไมถ ึง 10 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเป็ นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเป็ นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ
- บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัต ิและอื่นๆที่อยูนอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัต ิเหตุต างๆ
**ขอสงวนสิทธิ ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหน ากอนเดินทาง**

การชําระเงิน
วัน

- เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหน าพาสปอรต ใหเจาหน าที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีนํ้ามัน กรุงเทพฯ– ปี นัง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)
- คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
- คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ
- คาที่พัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ
- คานํ้ าหนั กกระเป าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.
- คาบัต รเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว
- คาประกันอุบัต ิเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั ้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม:
- ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ)
- คาทําหนั งสือเดินทางไทย และคาธรรมเนี ยมสําหรับผูถ ือพาสปอรต ตางชาติ
- คาอาหาร และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
- คาธรรมเนี ยมกระเป าเดินทางที่นํ้าหนั กเกิน 20 กก.
- คาใชจายอื่นๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท คามินิบาร ฯลฯ
- ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%

วีซา
- หนั งสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นั บจากวันที่จะออกเดินทาง
- ตองมีหน าวางอยางน อย 2 หน า

หมายเหตุ

ุ
- โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีนํ้ามันของสายบิน
**สําหรับหนั งสือเดินทางตางชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
- ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหน าทัวรต ามความพึงพอใจในการบริการ)
แจงขอมูลสําคัญ
1. ***ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก***
2. ทารกอายุต ํ่ากวา 2 ปี ราคา 3,500 บาท
3. เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหน าพาสปอรต ใหเจาหน าที่จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง
15 วัน

การยกเลิก
1. เนื่ องจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน าตั๋วเทานั ้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ
ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน
2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์ มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหต ัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัต ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนั กทองเที่ยวเอง
5. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

