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วนัท่ีแรก หาดใหญ่ – ด่านสะเดา - ปีนัง –วดัเขาเต่า – วดัไทย- วดัพม่า -ป้อมปืน                  (--/--/--)       
06.00 น. เจา้หนา้ท่ีของเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนดัพบ หาดใหญ่ จากนัน้น าคณะเดนิทางเขา้สู่

ด่านสะเดา  
07.00 น.  

น าคณะผา่นด่าน แลว้เดินทางต่อ มุ่งหนา้สู่ เกาะปีนงั (ใชเ้วลาประมาณ 2 ชม.)  

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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บา่ย จากนัน้น าคณะขา้มสะพานปีนัง ไปชม วดัไทย ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปีนงั 
“ วดัไชยมงัคลาราม ” ซึง่มพีระพุทธไสยาสน์องคใ์หญ่ทีสุ่ดใน
มาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้่านไดช้ม วดัพม่า ชมสถาปตัยกรรมอนั
วจิติรตระการตา จากนัน้ไปชม
ววิ พรอ้มสกัการะเจา้แม่

กวนอมิ ณ วดัเขาเตา และแวะถ่ายรปู ณ ป้อมปืนคอนวอลสิ 
ผ่านชม หอนาฬกิาวติอเรยี  จากนั้นใหค้ณะเลือกซ้ือ และเดิน ณ 
ห้างเกอร์นี ซ่ึงเป็นหา้งดงัของเกาะปีนงั 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่า บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 
พัก เข้าพกั ณ TUNE  PENANG HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วันท่ีสอง ปีนัง คาเมร่อนไฮแลนด์ - สวนลาเวนเดอร์ -  ไร่ชา - ตลาดเยน็                                            (--/--/--)       

เช้า อสิระอาหารเช้าบริเวณร้านอาหาร  
08.00 น. จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ คาเมรอ่นไฮแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 
บ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

น าคณะชมเป็น “สวนลาเวนเดอร”์(Lavender Garden)ที่
ยา่น “Kea Farm” ทีน่ี่เป็นสวนสวย ดา้นในตกแต่งอย่างกิบ๊เก๋ 
มมีุมสวยงามใหเ้ลอืกถ่ายรปูกนัมากมาย ไมว่่าจะเป็นมุมทีน่ า
รองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มุมตูไ้ปรษณยี ์มุมคติตีท้ีเ่ดก็ๆชอบกนั
มาก มุมควิปิด มุมป้ายเก๋ๆ และมมุไฮไลทค์อืมมุแปลงดอกไม้

ดา้นหน้าทีป่ลกูลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนีย เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตดัสลบักนัอยา่งสวยงาม
ขณะทีด่า้นบนนัน้เป็นสวนสตรอเบอรร์ีท่ ีเ่ปิดใหน้กัท่องเทีย่วสามารถเดนิเขา้ไปเกบ็สตรอเบอรีใ่น
สวนได ้ส่วนบรเิวณทางออกเป็นโซนรา้นขายของทีร่ะลกึ มากไปดว้ยสสีนั มดีไีซน์ ซึง่สามารถเรยีก
เงนิจากผูม้าเยอืนไดไ้มน้่อยเลย  ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยู่ในรายการทวัร ์

 จากนัน้ น าคณะถ่ายรปูกบั ไรช่า ทีก่วา้งใหญ่ และมองดสูุดลกูหลูกูตา 
จปิชาคาเมรอ่น และชมบรรยากาศ ไมเ่น้นรบี ปล่อยใจตามสบาย เพราะ
แหล่งท่องเทีย่วแต่ละจดุไมไ่กลกนั ทรปินี้เน้นพกัผ่อนจรงิๆ 
 
 

ค ่า อสิระอาหารค ่า  บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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 จากนั้นใหค้ณะไดแ้วะเดนิ ตลาดเยน็ ในบรรยากาศของความหนาวเยน็สบาย เดนิดูของ เลอืกซือ้
อาหารและพชื ป้ิงๆ ยา่งๆ เช่น ขา้งโพด มนั โรต ีชารอ้น ฯลฯ ก าบรรยากาศยามเยน็ทีแ่สนจะมี
ความสุขกบัโปรแกรมทวัรท์ีไ่มร่บีรอ้นในการท่องเทีย่ว 

พัก เข้าพกั ณ HERITAGE HOTEL หรือ โรงแรมระดบัเดียวกนั 
วนัท่ีสาม คาเมร่อนไฮแลนด ์- ตลาดเช้า- สวนกระบองเพชร -สวนสตอเบอรร์ี่- อลอสตาร ์– อ.

หาดใหญ่          (B/--/--)       
เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (1) 
07.30 น.  

แวะชม ตลาดเชา้เมอืงหนาว เลอืกซือ้ และชมิไดต้ามอธัยาศยั 
 
 
 

 จากนัน้น าคณะชมจดุต่างๆ บนคาเมรอ่น ดงันี้ 
ชม สวนกระบองเพชร และเลอืกซือ้ตน้ไม ้ขนม ตามอธัยาศยั 
ชม สวนสตอเบอรร์ี ่ทีม่ปีลกูอยูม่ากมาย และชมการปลูกผกัออแก
นิค จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 
 

เทีย่ง อสิระอาหารเทีย่ง บริเวณร้านอาหาร ทางเรามีร้านอาหารแนะน าให้คับ 
14.00 น.  

พาท่านชม หอคอยอาลอร์เซตาร์ ตั้งอยูใ่จกลางเมืองอาลอร์ เซตาร์ ตวัหอคอย
สูง 165.5 เมตรและเป็นหน่ึงในหอคอยโทรคมนาคมท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
หอคอยแห่งน้ียงัเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองท่ีโดดเด่นและทนัสมยั โดยเป็นส่ิงท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงการพฒันาอยา่งรวดเร็วของเคดาห์ 

มสัยิดซาฮีร์ เป็นมสัยิดท่ีผสมผสานกบัระหว่างศิลปกรรมอิสลามหลาย
สกุล โดยโดมประธานเป็นโดมท่ีมีกลีบดอกไมค้ว  ่าอยู่ดา้นบนตามแบบ
ศิลปะโมกุลของอินเดีย แต่มีอาร์คท่ีมีเสากลมเล็กและประกอบดว้ยวงโคง้
เล็กๆหลายวงตามแบบศิลปะมวัร์ของสเปน การผสมผสานกนัระหว่าง
ศิลปะโมกุลและศิลปะมวัร์ 

17.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) หากมเีวลา และหากยงัเปิดอยู่จะใหค้ณะ THE ZOOM DUTYFREE เพื่อ
แวะชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีีด่วิตีฟ้รจีนถงึเวลานดัหมายผ่านพธิกีารตรวจประทบัตราหนงัสอื
เดนิทางทัง้สองประเทศ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่  หาดใหญ่ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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18.30 น. (เวลาโดยประมาณ ) คณะเดนิทางถงึหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ 

เทีย่ว  มาเลเซยี สงิคโปร ์ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
 

อตัราค่าบริการ   

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP น าเท่ียวตลอดการเดินทาง  
 ค่า DIVER GUIDE  

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ระบุตามรายการ 
 ค่าอาหารเชา้ 1 ม้ือ  
 คา่น า้ด่ืมวนัละ 1 ขวด บริการระหวา่งการเดนิทาง 

 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 

ผู้เดินทาง  ราคาท่านละ  
เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่

 
ผูเ้ดนิทาง 9-10 ทา่น  

 

 
3,990.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 7-8 ทา่น  
 

 
4,600.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 5-6 ทา่น  
 

 
5,700.- 

เร ิม่ทีส่นามบนิหาดใหญ ่
 

ผูเ้ดนิทาง 3-4 ทา่น  
 

 
8,200.- 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสัง่เอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท่้านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ

ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วนั เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และ
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท่้านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

6 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom      

 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

 ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่
นกัท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
 การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบั
สายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
 การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์
ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
 
 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
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