กัวลาลัมเปอร์ - ปีนัง 3 วัน 2 คืน
กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง
ปุตราจายา เมืองแห่งความมีชีวิตชีวา และทันสมัย เมือง IT แห่งใหม่ของโลก
ปี นัง ไข่มกุ ตะวันออก ศูนย์กลางทาง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ที่ผสมผสานระหว่างยุโรปและเอเชียอย่างลงตัว
กำหนดกำรเดินทำง
วันแรก

หำดใหญ่ –กัวลำลัมเปอร์ Kuala Lumpur

05.00 น.

เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ กวั ลำลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซี ย ผ่านด่านสะเดาของประเทศ
ไทย ทาการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่
ด่านบูกิตคายูอีต้ มั ผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุ ไหงปั ตตานี บัตเตอร์ เวิร์ธ ไท้ผงิ อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลา
ประเทศมาเลเซี ยเร็ วกว่าประเทศไทย1 ชม)
 บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นเดินทางต่อ ...
เที่ยวชม กัวลำลัมเปอร์ Kuala Lumpur garden city of lights เมืองหลวงของประเทศ “นครที่ห้อมล้อม
ด้วย สวนไม้ดอก” ประดับ ประดาไปด้วยต้นไม้และพุม่ ดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นาท่านชมจัตุรัสเมอร์ เดก้ ำ
Dataran Merdeka ศูนย์กลางของกรุ งฯ ชม เสำธง สู งที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปั ตยกรรม

12.00 น.
***

(- / เทีย่ ง / เย็น)

อำคำรสุ ลต่ ำนอับดุลซำหมัด Sultan Abul Samad Building ชม พระรำชวังแห่ งชำติ Istana Negara
ทหารม้าและทหารราบประจาพระองค์ ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหิ นอ่อน สถานีรถไฟ
เก่าแก่ KL Tower สู ง 421 เมตร Petronas Twin Tower ตึกแฝด หรื อ ตึกปิ โตรนัส สู ง 452 เมตร
เย็น
 บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเข้าสู่ ที่พกั โรงแรม Cititel ExpressHotel ,Ancasa Hotel
หรือเทียบเท่ำ
วันทีส่ อง กัวลำลัมเปอร์ - เมืองใหม่ ปุตรำจำยำ Putra Jaya – เกำะปี นัง Penang
(เช้ ำ / เที่ยง / เย็น)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (3) จากนั้นนาสู่ เมืองใหม่ ปุตรำจำยำ Putra Jaya เป็ นนครที่มี
ความทันสมัยและก้าวหน้าลักษณะอย่างสมบูรณ์ที่สุดภายในศตวรรษที่ 21 นี้ ศูนย์กลางแห่งความดึงดูดใจ เปอร์ ดำนำ
ปุตรำ สานักงานนายกรัฐมนตรี เซอรี เปอร์ ดำนำ สถานที่พานักประจาตาแหน่งนายกรัฐมนตรี มัสยิดปุตรำ มีโดมสี
ชมพู ก่อสร้างด้วยหิ นแกรนิ ตสี กุหลาบ ออกแบบง่ายๆแต่หรู หรา ตกแต่งอย่างสวยงามโดยใช้ทะเลสาบปุตราเป็ น
เครื่ องประดับความโดดเด่น สะพำนปุตรำ งดงามตรึ งตาสถาปั ตยกรรมผสมผสานสวยงามยิง่
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นออกเดินทางต่อ สู่ เกาะปี นัง

คณะเดินทางถึง รัฐปี นัง จากนั้นนาเที่ยวเกำะปี นัง Penang ข้าม สะพำนปี นัง เชื่อมโยงแผ่นดินใหญ่ ยาวเป็ นอันดับ
3 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้านช่องของตะวันและ
ตะวันออก อันเป็ นสมบัติที่ได้รับเป็ นมรดกตกทอดสื บต่อกันมา ชม เมืองจอร์ จทำวน์ ป้อมปื นคอนวอลลิส หอ
นำฬิ กำสมัยวิคตรอเรี ย อนุสำวรีย์สงครำมโลกครั้ งที่ 1 Citi Hall
18.00 น.  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ ทพี่ กั Cititel Hotel,Royal Hotel, หรื อ
เทียบเท่า
วันทีส่ ำม
ปี นัง - หำดใหญ่
(เช้ ำ / เทีย่ ง / - )
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (6) ไหว้ เจ้ ำแม่ กวนอิมที่ วัดเขำเต่ ำ ชมเจดียห์ มื่นพระวัดไทยที่ใหญ่
ที่สุดในปี นัง “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ วัดพม่ ำ ชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตระการตา ช้อปปิ้ ง
สิ นค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมเปี้ ยะ , บะกุ๊ดแต๋ , น้ ามันนวดแก้ปวดเมื่อย เป็ นต้น
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) จากนั้นออกเดินทางต่อสู่ จังโหลน เพื่อแวะช้ อปปิ้ งสิ นค้ ำปลอดภำษี ที่
ดิว้ ตีฟ้ รี จนถึงเวลานัดหมายผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสื อเดินทางทั้งสองประเทศ
เย็น
เดินทางถึง หำดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตรำค่ ำบริกำร : กรุ๊ ปเหมำเฉพำะคณะท่ ำน ให้ ท่ำนสำมำรถ กำหนดวันเวลำเดินทำงได้ เอง
…

ห้ องพัก
ผู้ใหญ่ 10 ท่ ำน
ผู้ใหญ่ 8 – 9 ท่ำน
ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่ำน
ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่ำน
พักคู่ท่ำนละ
4,990 บำท
5,700 บำท
7,100 บำท
9,500 บำท
พักเดี่ยวท่ำนละ
6,990 บำท
7,700 บำท
9,100 บำท
11,500 บำท
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
4,490 บำท
5,130 บำท
6,390 บำท
8,550 บำท
- เด็ก อำยุต่ำกว่ ำ 2 ปี
ฟรี ไม่ คิดค่ ำบริกำร
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริ ม คิดรำคำ 75 % จำก รำคำผู้ใหญ่
- เด็ก อำยุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดรำคำ 90 % จำก รำคำผู้ใหญ่

แพ็กเกจนีร้ วม :
 รถตูป้ รับอากาศ VIP. พร้อมพนักงาน
Driver Guide คอยให้บริ การ
 ห้องพักโรงแรม 2 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร เช้า 2 มื้อ , เที่ยง 3 มื้อ , เย็น 2 มื้อ
 ซิ ต้ ีทวั ร์ ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองตามกาหนดของ
กรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ์
อัตรำนีไ้ ม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่ รวมค่ ำขึน้ ปี นังฮิลล์
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนื อ
รายการ
- ไม่ รวมค่ ำทิปพนักงำนขับรถ และ มัคคุเทศก์
- รำคำข้ ำงต้ นยกเว้ นวันเทศกำลต่ำงๆ ทั้งไทยและ ประเทศ

มำเลเซีย

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวัน
เดินทาง // และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้
(อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ
แยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อน
เดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนา หนังสื อเดินทาง
** หมำยเหตุ หำกตรงเทศกำลมำเลต้ องเช็ ครำคำอีกครั้ง เช่ น วัน
แรงงำน/ฮำรี รำยอ /ตรุ ษจีน/คริสมำสต์ /ปี ใหม่ /วันเกิดกษัตริย์/วัน
ชำติมำเล
- จำนวนผู้เดินทำงน้ อยกว่ ำทีต่ กลง รำคำจะต้ องมีกำร
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้

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

สำขำย่ อยโรบินสั น
บัญชี ออมทรัพย์

หมำยเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”
หมำยเหตุ เนื่องจำกประเทศมำเลเซียในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ ำงเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจำไว้ ล่วงหน้ ำ ดังนั้นถ้ ำโรงแรมตำมที่
ระบุในรำยกำรห้ องพักเต็ม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับรำคำทัวร์ ใหม่ ตำมควำมเหมำะสม
หมำยเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความ
ล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่
ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
- 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 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
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 โรงแรมปรับ
สูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง
หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- 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
เงือ่ นไขกำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพราะ
แต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของ
แต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงือ่ นไขกำรจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสำรในกำรเดินทำง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)

