
#14499 ทัวรมาเลเซีย ปนัง 3 วัน 2 คืน หมูบานชาวประมง
Chew Jetty ชมวิวช้ัน 60 The Top, Komtar บิน FD
ทัวรมาเลเซีย ปนัง วัดไชยมังคลาราม วัดธรรมิการาม ปนังฮิลล วัดเค็ก ลก ซี
ชอปปง Queensbay Mall ชมเมืองจอรจทาวน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานปีนัง - ปีนัง - วัดไชยมังคลาราม - วัดธร
รมิการาม - หมูบานชาวประมงจอรจทาวน   

Neo+ Penang or
Cititel Hotel
Penang หรือเทียบ
เทา

2 ปีนังฮิลล - วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา - หางควีนสเบย - จอรจทาวน - ปอม
ปราการคอรนเวลลิส - จอรจทาวนสตรีท อารต - ยานริมน้ําเกอรนีย   

Neo+ Penang or
Cititel Hotel
Penang หรือเทียบ
เทา

3 อาคารเดอะทอปคอมตาร - โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย - ทา
อากาศยานปีนัง - ทาอากาศยานดอนเมือง    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

12 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 ฿11,999 ฿11,999 ฿11,999 ฿2,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานดอนเมือง - ทาอากาศยานปนัง - ปนัง - วัดไชย
มังคลาราม - วัดธรรมิการาม - หมูบานชาวประมง

กําหนดการทั้งหมด

 กิจกรรม เชา

08.00 น. คณะพรอมกันท่ี สนามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู 1 เคานเตอร 2 สายการบิน AIR ASIA โดยเจาหนาท่ีของบริ
ษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

10.50 น. เหินฟาสู เมืองปีนัง โดยสายการบิน แอร เอเชีย เท่ียวบินท่ี FD403

บาย

13.35 น. ถึง สนามบินปีนัง หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย

นําทานเดินทางสู ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

นําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน “พุทธชัยมงคล” นับเป็นวัดไทยท่ีเกาแกท่ีสุดในปีนังและมี
พระพุทธไสยาสน ท่ียาวท่ีสุดในมาเลเซีย เป็นวัดไทยสรางตั้งแต พ.ศ. 2388 ศิลปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสาน
ระหวางศิลปะไทย พมา และจีนเขาดวยกัน ซ่ึงทําใหวัดแหงน้ีมีสีสันสะดุดตา ทําใหเกาะปีนังมีวัดไทยท่ีเป็นศูนยรวมของชาวพุทธ

นําชม “วัดธรรมิการาม” ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพมาท่ีอยูตรงขามกัน เป็นวัดพมาเพียงวัดเดียวในปีนัง นับเป็นอีกวัด
หน่ึงท่ีมีบรรยากาศสงบ ใหความรูสึกรมเย็นจิตใจ เป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือความเป็นสิริมงคล

จากนั้นเดินทางสู หมูบานชาวประมง Chew Jetty ท่ีสรางย่ืนออกไปในทะเล ไดเลาถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมของผูคนวา ยังมี
การประกอบอาชีพประมงกันอยู โดยหมูบานตั้งอยูริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือนกับเรากําลังเดินไปกลางทะเล

ค่ํา

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

พักท่ี Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานดอนเมือง เชา

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี

ทาอากาศยานปนัง

ปนัง

 บาย

เดิมคือ ทาอากาศยานนานาชาติบายันเลอปัซ ตั้งอยูท่ีเมืองบายันเลอปัซ รัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย อยูหางจากตัวเมืองจอรจทาวน (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใตประมาณ 16
กิโลเมตร (10 ไมล) รองรับการจราจรทางอากาศของปีนังเพ่ือเชื่อมตอกับเมืองสําคัญตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเป็นทาอากาศยานหลักของไฟรฟลาย ซ่ึงเป็นสายการ
บินลูกของ Malaysia Airlines

่ ่ ้



วันท่ี 2 ปนังฮิลล - วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา - หางควีนสเบย -
จอรจทาวน - ปอมปราการคอรนเวลลิส - จอรจทาวนสตรีท
อารต - ยานริมน้ําเกอรนีย

วัดไชยมังคลาราม

วัดธรรมิการาม

หมูบานชาวประมงจอรจทาวน

เป็นหน่ึงในสิบสามรัฐท่ีประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย เดิมชาวมาเลยรุนแรกเรียก
วา ปูเลาวาซาตู หรือเกาะเด่ียว ตอมาพบในแผนท่ีเดินเรือซ่ึงเรียกวา ปูเลาปีนัง หรือเกาะ
หมาก ตอมาอังกฤษเรียกวา เกาะพรินซออฟเวลส

วัดไทยไชยมังคลาราม วัดไทยท่ีตั้งอยูในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เป็นวัดไทยท่ีมีชื่อเสียง
มานานบนเกาะปีนัง โดยภายในอุโบสถมีพระนอนยาวท่ีสุดในประเทศมาเลเซีย โดยมี
ความยาว 108 ฟุต สรางเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมีชื่อวาพระพุทธชัยมงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดพระราชทานนามใหในคราวเสด็จประพาสเมื่อ วันท่ี 25
มิถุนายน พ.ศ. 2505

วัดธรรมิการาม ตั้งอยูตรงกันขามกับวัดไชยมังคลาราม โดดเดนดวยการใชสีแดงสลับทอง
ดึงดูดสายตา มีรูปป้ันชางหินขาวสองเชือกยืนพิทักษอยูหนาทางเขาท่ีประดับประดาอยาง
สวยงาม เมื่อมองเขามา สายตาคุณจะสะดุดกับเสาหลักสีทอง หลังคาโคงสีทองท่ีเรียงกัน
เป็นแถวอยางย่ิงใหญ และยอดเจดียทรงกรวยสีทองวาววับ วัดพุทธท่ีเกาแกท่ีสุดในปีนัง
แหงน้ีสรางขึ้นในปี 1803 ดานในจะมีภาพวาดมากมาย ท้ังจิตรกรรมฝาผนัง และรูปป้ัน
ตางๆ ซ่ึงท้ังหมดน้ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองประวัติศาสตรและตํานานของ
พระพุทธศาสนา

หมูบานชาวประมงท่ีสรางย่ืนออกไปในทะเล ไดเลาถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมของผูคนวา ยังมี
การประกอบอาชีพประมงกันอยู  โดยหมูบานตั้งอยูริมทะเล พอเราเดินไปเรื่อยๆ เหมือน
กับ เรากําลังเดินไปกลางทะเล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร

 Neo+ Penang or Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ปีนังฮิลล (Penang Hill) หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา สูงจากระดับ
น้ําทะเลประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดับน้ี จึงทําใหอากาศเย็นสบาย บริสุทธิ ์สดชื่น และ ดวยความท่ีอยูบนเขา จึงเป็นจุด
ชมวิวพาโนรามาไดอยางเลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมืองใกลเคียง ท้ังยังไดเห็นสัตวปานารักๆ หลาก
หลายชนิดอีกดวย สามารถขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงามระหวางทางไดดวย (ราคารวมคาบัตร
แบบ NORMAL LANE)

นําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหมื่นพระ รูจักกันในอีกชื่อหน่ีงคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธท่ี
ใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเป็นหน่ึงในวัดดังของปีนัง สรางขึ้นในปี ค.ศ. 1893 มีสิ่งท่ีนาสนใจ เชน หอสวด
มนต เจดีย หอระฆัง สิ่งท่ีโดดเดนท่ีสุด เจดียสมเด็จพระรามหก (เจดียพระพุทธเจา 10,000 พระองค) เป็นสัญลักษณท่ีแสดงถึง
ความสามัคคีระหวางนิกายมหายานและหินยาน (ทานใดตองการขึ้นกระเชาเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม สามารถซ้ือตั๋วไดทานละ
6-16 RM)



บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานชอปป้ิง Queensbay Mall หางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดในปีนัง และมีรานคากวา 400 รานกระจายออกไปท่ัว สินคา
แบรนดเนม และเป็นท่ีนิยม เชน Gap , Guess , Timberland , Giordano

นําทาน ชมเมืองจอรจทาวน ผานชมปอมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรียสงครามโลกครั้งท่ี 1 City
Hall, Town Hall ซ่ึงไดรับรางวัลมรดกโลกจากองคกร UNESCO

จากนั้นชมศิลปะกําแพงท่ีไมเหมือนใครยานจอรจทาวน “สตรีท อารต” ท่ีเลาเรื่องยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิตชีวาและลงตัว
เป็นเมืองมรดกโลกคูกับเมืองมะละกา ท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมท่ีงดงามไวไดอยางครบถวน “Street Food”
ท่ีน่ีเต็มไปดวยอาหารท่ีมีความหลากหลาย “Gurney Drive” เป็นทางเดินเลนริมทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมภายในปีนัง

ค่ํา

อิสระอาหารค่ํา เพ่ือความสะดวกในการทองเท่ียว ล้ิมลองอาหาร STREET FOOD อันเล่ืองชื่อของเมืองปีนัง

พักท่ี Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา

ปนังฮิลล

วัดเค็ก ลก ซี หรือ วัดเขาเตา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ปีนังฮิลล (Penang Hill) นั้น อยูสูงกวาระดับน้ําทะเลประมาณ 800 เมตรทําใหอากาศ
ดานบนเย็นสบาย อยูบนเนินเขาปีนัง ฮิลล หรือ บูกิต เบนดารา (Bukit Bemdara)
สามารถชมเมืองจอรจทาวนไดอยางสุดสายตา วิธีการขึ้นไปบน ปีนังฮิลล (Penang Hill)
นั้นสามารถเดินเทาขึ้นไปไดดวยแตจะใหเวลาเยอะและตองใชแรงเป็นอยางมาก

วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเตา เป็นวัดพุทธท่ีใหญท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและรูจัก
กันอยางแพร หลายในดานการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพมา จีน และ
ไทยเขาไวดวยกันไดอยางลงตัว สัญลักษณอันโดดเดนภายในวัดแหงน้ี ไดแก เจดียเจ็ดชั้น
ซ่ึงรูจักกันในนามเจดียพระพุทธเจาหมื่นองค (Ban Po Thar) โดยสรางขึ้นเพ่ือถวายแด
พระโพธิสัตว Tsi Tsuang Wang เน่ืองจากองคพระโพธิสัตวทรงเลือกท่ีจะชวยเหลือผูคน
ท่ีประสบทุกขเข็ญแทน การเขาสูนิพพานหลังจากการตรัสรู

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

หางควีนสเบย

จอรจทาวน

 บาย

เป็นหางสรรพสินคาท่ีใหญท่ีสุดในปีนัง ตั้งอยูในเขต Bayan Lepas บริหารงานโดย
CapitaMalls Asia ซ่ึงเป็นกลุมทุนของ CapitaLand ในสิงคโปร เปิดใหบริการครั้งแรก
ในปี 2006 หางสรรพสินคาแหงน้ีครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 230,000 ตารางเมตร และมีรานคา
แบรนดเนมท่ีมีมากกวา 400 รานกระจายอยูท่ัวท้ัง 5 ชั้น และโรงภาพยนตรท่ีอยูในชั้น
บนสุด

มีชื่อเป็นภาษามาเลยวาตันจุง เป็นเมืองเอกของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตั้งอยูทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือของเกาะปีนัง เป็นมหานครท่ีใหญเป็นอันดับสองของมาเลเซีย เมื่อวันท่ี 7
กรกฎาคม ปี 2008 จอรจทาวนและมะละกาถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอยางเป็น
ทางการ เน่ืองจากมีภูมิสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท่ีไมซ้ําใครท้ังในตะวันออกกลางและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 อาคารเดอะทอปคอมตาร - โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต)
มาเลเซีย - ทาอากาศยานปนัง - ทาอากาศยานดอนเมือง

วัดเค็ก ลก ซี (ทานใดตองการขึ้นกระเชาเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม สามารถซ้ือตั๋วไดทานละ 6-16 RM)

อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย

ปอมปราการคอรนเวลลิส

จอรจทาวนสตรีท อารต

ยานริมนํ้าเกอรนีย

ปอมปราการน้ีตั้งชื่อตามชารล คอรนเวลลิส ผูสําเร็จราชการของอังกฤษประจําเมือง
เบงกอลในชวงปลายทศวรรษท่ี 1700 ถือไดวาเป็นสัญลักษณของเมืองท่ีมีความนาสนใจ
ทางประวัติศาสตรมากท่ีสุดในยานจอรจทาวน ตัวปอมปราการตั้งอยูติดกับเอสพลานาด

เป็นยานศิลปะบนทองถนนยานหน่ึงในจอรจทาวน ท่ีเป็นแหลงภาพวาดกราฟิตี้ท่ีมีอยู
มากมายริมอาคารเกาตางๆ ท่ีชวยเติมเต็มความมีสีสันและชีวิตชีวา ท้ังยังถายทอดความ
เป็นเอเชียท่ีสะทอนวิถีชีวิตของชาวปีนัง ผานภาพวาดเพ่ิมสีสันสรางเสนหใหจอรจทาวน
ท่ีน่ีถือเป็นพ้ืนท่ีศิลปะท่ีไดรับการคุมครองจากยูเนสโก

เป็นทางเดินริมทะเลยอดนิยมในจอรจทาวน ตั้งชื่อตามเซอรเฮนรีเกอรนีย เอกอัคราชทูต
อังกฤษในชวงประมาณปี 1950 ท่ีน่ีมีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารสตรีทฟ ูดสริมทะเล
นอกจากน้ีเกอรนียยังเป็นสวนหน่ึงของยานธุรกิจกลางแหงท่ีสองของจอรจทาวน
เน่ืองจากตึกระฟาและหางสรรพสินคาตางๆ บริเวณน้ี

 คํ่า  Neo+ Penang or Cititel Hotel Penang หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเพลิดเพลินกับทัศนียภาพท่ีงดงามของปีนังจากจุดชมวิว เดอะท็อป (THE TOP) (RAINBOW SKYWALK +
Observatory Deck) ประสบการณการเดินบนจุดสูงสุด ในอาคารคอมตาร (Komtar) ซ่ึงเป็นอาคารท่ีสูงท่ีสุดในเมือง ตั้งอยูท่ี
จุดสูงสุดของจอรจทาวนอยูท่ีชั้น 68 เป็นโอกาสเดียวท่ีคุณจะไดสอดสายตามองขามหลังคาอาคารตาง ๆ ในปีนังไปท่ีภูเขาและ
มหาสมุทร มอบประสบการณท่ีนาตื่นเตนในการเดินบนอากาศ 816 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ในขณะเดียวกันหอดูดาวปรับ
อากาศท่ีชั้น 65 ยังมีทางเดินกระจกท่ีใหคุณดูโลกขางลาง (รวมคาบัตรขึ้นชมวิว)

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นําทานแวะซ้ือของฝาก ของท่ีระลึกท่ี โรงงานช็อกโกแลตปีนัง ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย

16.45 น. นําทานลัดฟากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินท่ี FD402

17.30 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง พรอมความประทับใจ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

อาคารเดอะทอปคอมตาร
เป็นอาคารท่ีอยูมีความสูงท่ีสุดในปีนัง ท่ีชั้นบนสุดคือชั้น 68 มีจุดชมวิวท่ีจะไดเห็นทิวทัสน
อันงดงามของเมืองปีนังและพ้ืนมหาสมุทรอันกวางใหญ นอกจากน้ีท่ีชั้น 65 ยังมีหอดูดาว
ทางเดินกระจกท่ีใหนักทองเท่ียวไดเห็นวิวเมืองเบื้องลางจากมุมท่ีไมเหมือนใครได

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร

โรงงานชอคโกแลต (รานชอคโกแลต) มาเลเซีย

ทาอากาศยานปนัง

ทาอากาศยานดอนเมือง

 บาย

ชอคโกแลตจากมาเลเซียถือเป็นของฝากขึ้นชื่ออยางหน่ึงท่ีนักทองเท่ียวควรจะซ้ือติดมือ
กลับบาน ใหทานไดเลือกชมเลือกซ้ือตามอัธยาศัย

เดิมคือ ทาอากาศยานนานาชาติบายันเลอปัซ ตั้งอยูท่ีเมืองบายันเลอปัซ รัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย อยูหางจากตัวเมืองจอรจทาวน (เมืองหลวงของรัฐ) ไปทางใตประมาณ 16
กิโลเมตร (10 ไมล) รองรับการจราจรทางอากาศของปีนังเพ่ือเชื่อมตอกับเมืองสําคัญตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และยังเป็นทาอากาศยานหลักของไฟรฟลาย ซ่ึงเป็นสายการ
บินลูกของ Malaysia Airlines

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพ้ืนเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีสามารถเชื่อมโยงการ
คมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ ของโลกไดอยางเหมาะสม ไมวาจะเป็นการบินภายใน
ภูมิภาคเอเชียดวยกัน หรือระหวางทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถใช
เป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดินทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยัง
จุดอ่ืนๆ ไดอยางดี



เง่ือนไข
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับ

ผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ เชน
การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ
ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี 

- บริษัทฯมีสิทธิท่ี์จะเปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิท่ี์จะเล่ือนการเดินทางในกรณีท่ี
มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเท่ียวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรง
กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

- บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

การชําระเงิน
- เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาท่ีจองทัวร

- สวนท่ีเหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน (ในวันเวลาทําการ)

อัตรานี้รวม:
- คาตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– ปีนัง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป) 

- คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 

- คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีระบุไวในรายการ 

- คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ 

- คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก. 

- คาบัตรเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการท่ีไดระบุไว 

- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการท่ีเกิดขึ้นระหวางวันเดินทาง
เทานั้นโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

อัตรานี้ไมรวม:
- ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

- คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ 

- คาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีไมไดระบุไวในรายการ 

- คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก. 

- คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีมิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ 

- ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%  

วีซา
- หนังสือเดินทางท่ีมีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันท่ีจะออกเดินทาง

- ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา

หมายเหตุ
- ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บท่ีสนามบิน (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ)

- โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึ้นของ
ภาษีน้ํามันของสายบิน

่



- สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท

- ***ราคาโปรโมชั่น ไมมีราคาเด็ก***

- ทารกอายุตํ่ากวา 2 ปี  ราคา 3,500 บาท

- ซีรีย FD น้ีเป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินท่ีชําระมาแลวในทุกกรณี ***

- ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง

การยกเลิก
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันท่ี ท่ีระบุบนหนาตั๋วเทานั้น จึงไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทางใด ๆ

ท้ังสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมดหรือบางสวนใหกับทาน

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศท่ีบริษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ

3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเท่ียวเอง

5. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด


