ปีนงั - มะละกา- คาเมรอนไฮแลนด์ 4 วัน 3 คืน
วันแรก
05.00 น.

หาดใหญ่ - เกาะปี นัง ซิตที้ ัวร์
( - / เที่ยง/ เย็น )
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ จุดนัดพบ จากนั้นออกเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผ่านพิธีการทาการตรวจ
ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซีย ( ประเทศมาเลเซีย
เร็ วกว่าไทย 1 ชม.)
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) ข้ามสะพานปี นงั ยาว 13.5 กม.ซึ่งเป็ นสะพานแขวนที่ยาวเป็ นอันดับ
4 ของเอเชีย คณะเดินทางถึงเกาะปี นัง ไข่มุกแห่งตะวันออก จากนั้นนาคณะเดินทางสู่วดั เขาเต่า สักการะ
พระสังขาย และองค์เจ้าแม่กวนอิมเพื่อความเป็ นศิริมงคล เดินทางสู่ วัดไทย ในปี นังวัดไชยมังคลาราม ภายในมี
พระพุทธไสยาสน์ที่ยาวติดอันดับโลก และวัดพม่า สักการะพระพุทธรู ปปางห้ามญาติ
นาท่านเดินทางสู่ พิพธิ ภัณฑ์ปีนังและ Art Gallery ย่าน Lebuh Farquhar สร้างขึ้นในปี 1821 พิพิธภัณฑ์น้ ีจดั
แสดงภาพถ่ายเก่าๆ แผนที่ แผนผัง และวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยงั มีการจัดแสดงกริ ชของมาเลย์
เฟอนิเจอร์แบบจีน ผ้าปักและภาพวาดเมืองปี นังในสมัยก่อน
...
นาท่านชมศิลปะภาพวาดฝาผนังปี นัง Penang Street Art ซึ่งอยูใ่ นถนน
สายต่างๆ ของจอร์จทาวน์ที่สะท้อนวิถีชีวิตในหลายๆ ด้าน โดยศิลปิ นชาว
ลิทวั เนีย "เออร์เนสต์ แซคาเรวิก" ที่วาดภาพชุด "มิเรอร์ จอร์จทาวน์" หรื อ
กระจกสะท้อนจอร์จทาวน์ ในงานฉลอง จอร์จทาวน์ เฟสติวลั
18.00 น.  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) เข้าสู่ที่พกั โรงแรม Royal Hotel
,Cititel Hotel, Bayview Hotel, Georgetown City Hotel หรือเทียบเท่ า
วันที่สอง
ปี นัง - มะละกา
(เช้ า / เทีย่ ง / เย็น)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) ถ่ายภาพคู่ป้อมปื นคอนวอลลิส จุดเริ่ มประวัติศาสตร์ของเกาะ
ปี นัง ผ่านชมหอนาฬิกาอลิซาเบธวอลล์ สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระราชินีควีนวิตคอเรี ย
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นออกเดินทางต่อ สู่ เมืองมะละกา
เย็น
คณะเดินทางถึง รัฐมะละกา เมืองมรดกโลก นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย”ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงและเมือง
ท่าอันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรื อทัว่ โลกทั้งอดีตและปัจจุบนั ที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี)ถึงเมืองเก่ามะละกา
“เมืองมรดกโลก” นาเที่ยวเมืองเก่า มะละกา “นครแห่งประวัติศาสตร์ของมาเลเชีย” ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงและ
เมืองท่าอันเก่าแก่ (ช่องแคบมะละกานักเดินเรื อทัว่ โลกทั้งอดีตและปัจจุบนั ที่รู้จกั กันเป็ นอย่างดี)
นครที่ผสมผสานระว่างชาวดัช, โปรตุเกส, อังกฤษ, จีน ทาให้มีความหลากหลายทางด้าน
วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรม ชมความงามของเมืองมะละกา ป้ อมปื นเอฟา โมซา โบสถ์

ค่า
วันที่สาม
07.00 น.
12.00 น.
เย็น

18.00 น.
วันที่สี่
07.00 น.

12.00 น.

เย็น

สมัยโบราณ ที่ยงั หลงเหลืออยูใ่ นปัจจุบนั ผ่านชมบ้านเมืองที่เก่าแก่ และชีวิตความเป็ นอยูข่ องชนพื้นเมือง
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( 5 ) จากนั้นเข้าสู่ที่พกั โรงแรม Wana Riverside Hotel, Avillion
Legacy Hotel หรือเทียบเท่ า
มะละกา – คาเมรอน ไอแลนด์
( เช้ า / เทีย่ ง / เย็น )
 บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6) คณะเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเดินทางสู่ ยอดเขาคาเมรอน
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นเดินทางต่อ
คาเมรอนไฮแลนด์ Cameron Highlands สูงกว่าระดับน้ าทะเล 4,500 ฟิ ต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลินกับความงดงามซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่
ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่ คาเมรอนฯแบ่งเป็ นชุมชนเมืองสามระดับ (สามชั้น) ทุก
ระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศก็มาเปิ ดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อRinglet ชั้นที่สอง
Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang
 บริ การอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (8) เข้าพัก โรงแรม Heritage Hotel ,Strawberry
Park Hotel หรือเทียบเท่ า
คาเมรอน ไฮแลนด์ - หาดใหญ่
( เช้ า / เทีย่ ง / - )
บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (9) จากนั้นนาท่านชม “สวนลาเวนเดอร์ ” (Lavender Garden )
ที่ยา่ น Kea Farm ที่น้ ีเป็ นสวนสวย ด้านในตกแต่งอย่างกิ๊บเก๋ มีมุมสวยงามให้เลือกถ่ายรู ปกันมากมายไม่ว่าจะ
เป็ นมุมที่นารองเท้ามาปลูกต้นไม้ มุมตูไ้ ปรษณี ย ์ มุมคิตตี้ที่เด็กๆชอบ มุมคิวปิ ด มุมป้ ายเก๋ ๆ และมุมไฮไลท์ คือมุม
แปลงดอกไม้ดา้ นหน้าปลูกด้านหน้าปลูกลาเวนเดอร์ ซัลเวีย บีโกเนีย เป็ นแปลงสีม่วง เหลือง แดง ตัดสลับกันอย่าง
สวยงาม ด้านบนเป็ นสวนสตอร์เบอร์รี่ที่เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเก็บได้ (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการเก็บ
สตอร์เบอร์รี่) ทางออกเป็ นโซนขายของที่ระลึก นาท่าน แวะตลาดพืน้ เมือง เลือกซื้อสินค้าต่างๆอาทิเช่น พืชผัก
เมืองหนาว ดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง ผ่านชมไร่ ชา และผ่านชมความงามของน้ าตกที่สวยที่สุด บนเขาคาเมรอน
“นา้ ตกอีสกานด้ า จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นสู่ จังโหลน เพื่อแวะ ช้ อปปิ้ ง
สินค้าปลอดภาษี ที่ ดิว้ ตีฟ้ รี จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตรา
หนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ
เดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม )

อัตราค่าบริการ :
จานวนผู้เดินทาง
4 – 5 ท่ าน
6 – 7 ท่ าน
8 – 9 ท่ าน
10 ท่ าน

พักคู่ / ท่ านละ
13,600 บาท
10,200 บาท
8,400 บาท
7,300 บาท

พักเดี่ยว / ท่ านละ
16,700 บาท
13,300 บาท
11,500 บาท
10,400 บาท

คนที่สาม มีเตียงเสริม
12,240 บาท
9,180 บาท
7,560 บาท
6,570 บาท

- เด็ก อายุตา่ กว่า 2 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี

ฟรี ไม่คดิ ค่าบริการ
พักกับผู้ใหญ่ ไม่มเี ตียงเสริม
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม

แพ็กเกจนี้รวม :
 รถตูป้ รับอากาศ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยบริ การ
 ห้องพักโรงแรม 3 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร 10 มื้อในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลวงเงิน 500,000 บาท เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์

คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่

อัตรานี้ไม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง (หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืนณที่จ่าย
และ ภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและ
อื่นๆ นอกเหนือรายการ
- ไม่ รวมค่าทิปพนักงานขับรถ (ค่ าทิป
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในเรื่องของ
การบริ การ และเป็ นสิ่ งมุ่งหวังของผู้
ให้ บริการ )
- ราคาข้ างต้ นยกเว้ นวันเทศกาลต่ างๆ
ทั้งไทยและ ประเทศมาเลเซี ย

กรุณาโอนเงิน :

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า
6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณา
ตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จอง
โรงแรมแล้วคืนไม่ได้ (อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่
ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะแยกตัวหรื อ
จะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถหัก
คืนเงินได้
- กรณี ระบุพกั คาเมรอนไฮแลนด์รร.สตอเบอร์ รี่
ปาร์ ค ตรงกับวัน เสาร์ ปิ ดเทอมมาเลเซี ยเพื่มห้อง
ละ 600 บาท
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วน
ทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนาหนังสื อ
เดินทาง
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าที่ตกลง ราคาจะต้ องมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

สาขาย่อยโรบินสัน
เลขที่ 865 – 207473 – 8

บัญชี ออมทรัพย์

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซี ยในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พักส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรม
ตามที่ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโรงแรมที่พักและปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- 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 ยบร้อย
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 อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่ านสละสิ 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
เงื่อนไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่ว่ากี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรม
เพราะแต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยู่
กับกฎของแต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงื่อนไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

