ปี นัง 2 วัน 1 คืน
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก
05.00 น.

ท่ านละ 3,300 บาท

หาดใหญ่ – ปี นัง Penang -ป้อมปื น-Penang Street Art
(- / เที่ยง / เย็น)
เจ้ำหน้ำที่ให้กำรต้อนรั บคณะ  ที่จุดนัดพบ จำกนั้นสู่ ประเทศมำเลเซี ย ผ่ำนด่ำนสะเดำของประเทศไทย ทำกำรตรวจประทับตรำ
หนังสื อเดินทำงและผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมือง พิธีกำรทำงศุลกำกรของมำเลเซี ยที่ด่ำนบูกิตคำยูอีต้ มั ผ่ำนจังโหลน จิ ตรำ อลอสตำร์
สุ ไหงปัตตำนี บัตเตอร์ เวิร์ธ จำกนั้นนำสู่ ปี นัง Penang Island ...
12.00 น.
 บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (1) จำกนั้นชม เกาะปี นัง Penang Island ข้ำม สะพานปี นัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยำวเป็ น
อันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. ควำมพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่ำงชัดเจนจำกลักษณะอำคำรตึกรำมบ้ำนช่องของตะวันตกและตะวันออก เป็ น
สมบัติที่ได้รับเป็ นมรดกตกทอดสื บต่อกันมำ ชม เมืองจอร์ จทาวน์ ป้อมปื นคอนวอลลิสหอนาฬิ กาสมัยวิคตรอเรี ย อนุสาวรี ย์
สงครามโลกครั้งที่ 1 CITI HALL นำท่ำนชมศิลปะภาพวาดฝาผนังปี นัง Penang Street Art ซึ่ งอยูใ่ นถนนสำยต่ำงๆ ของจอร์ จ
ทำวน์ที่สะท้อนวิถีชีวิตในหลำยๆ ด้ำน โดยศิลปิ นชำวลิทวั เนีย "เออร์ เนสต์ แซคำเรวิก" ที่
วำดภำพชุด "มิเรอร์ จอร์ จทำวน์" หรื อกระจกสะท้อนจอร์จทำวน์ ในงำนฉลอง จอร์ จ
ทำวน์ เฟสติวลั
18.00 น.
 บริ กำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร (2) จำกนั้นเข้ำสู่ ที่พกั โรงแรม เบย์วิว , ซิ ต้ เี ทล ,
รอยัล ,จอสทำว์ซิต้ ี หรื อเทียบเท่ำ
วันที่สอง ปี นัง ฮิลล์ – วัดเขาเต่ า-วัดไทย-วัดพม่ า ช้ อปปิ้ งดิวดี้ฟรี– หาดใหญ่ (เช้ า/เที่ยง / -)
07.00 น.
 บริ กำรอำหำรเช้ำแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) นำท่ำนไหว้เจ้ำแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่ า
ชมเจดียห์ มื่นพระ “วัดไชยมังคลาราม” วัดไทย ที่ใหญ่ที่สุดในปี นัง นมัสกำรพระพุทธ
ไสยำสน์ วัดพม่ า ชมสถำปัตกรรมอันวิจิตรตระกำรตำ ช้อปปิ้ งสิ นค้ำพื้นเมือง อำทิเช่น ขนมเปี้ ยะ , บะกุ๊ดแต๋ เป็ นต้น หำกท่ำนใดจะขึ้น
ปี นังฮิลล์ (จ่ำยเพิ่มค่ำบัตร ท่ำนละ 30 RM/ท่ำน) นำท่ำนชม ปี นั งฮิ ลล์ โดยรถรำงไฟฟ้ ำชมทัศนี ยภำพรอบเกำะซึ่ งสำมำรถเห็นสะพำน
ปี นัง (ปี นังฮิลล์ ไม่ รวมค่าขึ้นในรายการทัวร์ )
12.00 น.
 บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (4) จำกนั้นเดินทำงกลับหำดใหญ่ ...
...
ช้ อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน จนถึงเวลำนัดหมำยผ่ำนพิธีกำรตรวจประทับตรำหนังสื อเดินทำงทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทำงถึงหำดใหญ่ โดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจที่ดี ( โปรแกรมอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม )
รายการทัวร์ ประกอบด้ วย
 ค่ำรถตูป้ รับอำกำศ VIP. พร้อมพนักงำน DRIVER GUIDE
 ค่ำห้องพัก 1 คืน ห้องละ 2 ท่ำน
 ค่ำอำหำรตำมที่ระบุในรำยกำร * * ค่ำประกันกำรเดินทำงวงเงิน 1,000,000 บำทค่ำรักษำพยำบำล 500,000 บำท ตำมเงื่อนไขกรมธรรณ์
 (ส่ งสำเนำหนังสื อเดินทำงก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน)
รายการทัวร์ มิได้ รวม
 ค่ำหนังสื อเดินทำง (หนังสื อเดินทำงต้องมีอำยุกำรใช้งำนเหลืออย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือนในวันเดินทำง
และเจ้ำของกรุ ณำตรวจสอบ และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง )
 ค่ำอำหำร+เครื่ องดื่มที่นอกเหนือรำยกำร ** ไม่รวมค่ำขึ้นปี นังฮิลล์
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหกั ณ ที่จ่ำย หรื อภำษีอนื่ ๆถ้ำมี ** ไม่รวมค่ำทิปพนักงำนคนขับ

อัตราค่ าบริการ : กรุ๊ปเหมาเฉพาะคณะท่ าน ให้ ท่านสามารถ กาหนดวันเวลาเดินทางได้ เอง ราคาข้ างต้ นยกเว้ นวันเทศกาลต่ างๆทั้งไทย,มาเลเซีย

ห้ องพัก
ผู้ใหญ่ 10 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่ าน/ท่ านละ ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่ าน/ท่ านละ
พักห้ องละ 2 ท่ าน
3,300 บาท
3,900 บาท
4,900 บาท
6,500 บาท
พักห้ องละ 1 ท่ าน
4,400 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,600 บาท
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
2,970 บาท
3,500 บาท
4,400 บาท
5,850 บาท
- เด็ก อายุต่ากว่ า 2 ปี
ฟรี ไม่ คิดค่ าบริ การ
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริ ม
คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริ ม
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่
หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซี ยในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรมตามที่
ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พักและปรั บราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดบำงประกำรในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อำจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยในเหตุกำรณ์ที่เกิดจำกสำยกำรบิน ภัยธรรมชำติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือกำรควบคุมของทำงบริ ษ ัทฯ
หรื อ ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทำงตรง หรื อทำงอ้อม เช่น กำรเจ็บป่ วย กำรถูกทำร้ำย กำรสู ญหำย ควำมล่ำช้ำ หรื อ จำกอุบตั ิเหตุต่ำงๆ
- หำกท่ำนถอนตัวก่อนกำรท่องเที่ยวจะสิ้นสุ ดลง ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่ำบริ กำรที่ท่ำนได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ำ
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
- เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้ทำงบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทำงต่ำงประเทศและต้องทำกำรชำระค่ำห้องทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงของคณะจะ
เกิดขึ้นให้กบั ทำงโรงแรมและทำงบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง หรื อลดจำนวนผู ้
เดินทำง หลังกำรทำงบริ ษทั ได้ทำกำรยืนยันกำรใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวนี้เป็ นกำรชำระค่ำอำหำรแบบเหมำจ่ำย ท่ำนไม่สำมำรถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่ำนลดจำนวนผูเ้ ดินทำง หรื อไม่
ทำนอำหำรที่ทำงบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อกำรห้ำมออกนอกประเทศ หรื อห้ำมเข้ำประเทศ อันเนื่องมำจำกมีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง
หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
- รำยกำรนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับกำรยืนยันจำกบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจำกได้สำรองโรงแรมที่พกั ในต่ำงประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย
อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรนี้อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
- รำคำนี้คิดตำมอัตรำรำคำตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่ำโรงแรม และอัตรำแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หำกรำคำตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรมปรับ
สู งขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับรำคำตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
- กรณี เกิดควำมผิดพลำดจำกตัวแทน หรื อ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จนมีกำรยกเลิก ล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง กำรบริ กำรจำกสำยกำรบิน บริ ษทั ขนส่ ง
หรื อหน่วยงำนให้บริ กำร บริ ษทั ฯ จะดำเนินกำรโดยสุ ดควำมสำมำรถ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่ำบริ กำรนั้นๆ
- หำกไม่สำมำรถไปเที่ยวในสถำนที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมำจำกธรรมชำติ ควำมล่ำช้ำ และควำมผิดพลำดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้ำนอำหำร และทำงสำยกำรบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น
- เมื่อท่ำนออกเดินทำงไปกับคณะแล้ว ท่ำนงดกำรใช้บริ กำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรื อไม่เดินทำงพร้อมคณะถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ไม่อำจ
เรี ยกร้องค่ำบริ กำร ไม่ว่ำกรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนยำนพำหนะให้เหมำะสมกับขนำดจำนวนผูเ้ ดินทำงในกรณี ผเู ้ ดินทำงต่ำกว่ำที่กำหนดแล้วทำง
บริ ษทั ฯไม่สำมำรถออกเดินทำงเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำง 7 วัน เนื่องจำกให้คณะ
ได้เดินทำงต่อไปได้

-

หำกห้องพักที่ได้จดั ให้ท่ำนไม่ตรงตำมควำมต้องกำรกรุ ณำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ประจำรถ หรื อเจ้ำหน้ำที่ ที่ดูแลคณะทันที หำกแจ้งหลังจำกใช้บริ กำร
ไปแล้ว จะถือว่ำท่ำนพึงพอใจแล้ว ทำงบริ ษทั ฯไม่สำมำรถแก้ไขอะไรได้ และไม่สำมำรถคืนเงินให้ท่ำนได้ทุ กกรณี
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกกำรเดินทำงก่อนกำรเดินทำง ไม่ว่ำกี่วนั ก็ตำม ขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรคืนค่ำทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพรำะแต่
ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ำกรณี มีกำรยืนยันห้องแล้ว ไม่สำมำรถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่ วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของแต่ละ
โรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสำยกำรบิน
เงื่อนไขการจอง
- วำงเงินมัดจำ 50 % ในวันทำกำรจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมำที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้ำพำสปอร์ ตมำด้วย
- ค่ำทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณำโอนก่อนกำรเดินทำง 20 วัน

