ทัวร์มาเลเซีย - ล่องเรือ STAR CRUISE 3 วัน 2 คืน

สุดหรูกับเรือสาราญระดับโลก สัมผัสความบันเทิงแบบเต็มอิ่ม
กาหนดการเดินทาง วันที่ 31มี.ค.-2เม.ย. // 7-9 / 27-29 พ.ค. 60 (นกแอร์/ไลออนแอร์)

ราคาเพียง 11,900.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - ผ่านด่านสะเดา สู่ประเทศมาเลเซีย - รัฐปีนัง - ชมเมืองจอร์จ
ทาวน์ - เช็คอินขึ้นเรือสาราญ Star Cruise Super Star Libra (พักบนเรือห้องแบบไม่มีหน้าต่าง)

วันที่2 อาลาเรือสาราญ - ชมวัดไทย - วัดเขาเต่า - ขึ้นเขาปีนังฮิลล์
วันที่3

Street Art บนกาแพง - ด่านจังโหลน - ช้อปปิ้ง Duty Free - สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินหาดใหญ่ กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)

วันแรก กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - ปีนัง - เรือ STAR CRUISE
( / -L-D )
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอย
อานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
09.20 น. เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7104
10.45 น. ถึงหาดใหญ่ ขึน้ รถปรับอากาศนาท่านเดินทางสู่ อ.สะเดา รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ. ร้านอาหาร
หลังอาหารนาคณะเดินทางสู่ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทยทาการตรวจประทับตราหนังสือ
เดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย มาเลเซีย
หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะปีนัง เดินทางสู่ รัฐปีนัง เมืองมรดกโลก เดินทางข้ามสะพานปีนัง ที่ยาวกว่า 13
กิโลเมตร นาท่านชมเมือง จอร์จทาวน์ ถ่ายรูปคู่กับป้อมปราการคอร์น, ผ่านชม State Assembly/City Hall/
Town Hall/ Court Building/ St. Geores
17.00 น. นาท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือ STAR CRUISE SUPER STAR LIBRA พักบนเรือ Star Cruise
(ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง) ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 หลังจากนั้นให้ท่าน
อิสระเตรียมพร้อมสู่ความบันเทิงต่างๆ ของเรือสาราญระดับโลกมี 10 ชั้น กับกิจกรรมบนเรือมากมายมายที่รอให้
ท่านได้สัมผัส
19.00 น. ดินเนอร์บุฟเฟ่ต์(2) ณ.ห้องอาหาร ของเรือ พักบนเรือ Star Cruise ( ห้องพักเป็นห้องแบบไม่มีหน้าต่าง )
ควรเตรียม กระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กเพื่อพักค้างคืน 1 คืน)
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***หมายเหตุ สุภาพสตรีทตี่ ั้งครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่สามารถขึน้ เรือได้ >>> เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกาหนดของเรือ**
วันที่สอง สตาร์ครูซ - ปีนัง - วัดไทย/พม่า - วัดเขาเต่า - ปีนังฮิลล์
(B/L/D )
07.00-09.00น. บริการอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารบนเรือ
10.00น. เรือเข้าเทียบท่าเก็บสัมภาระขึ้นรถปรับอากาศออกเดินทาง ชมวัดไทย (วัดไชยมังคลาราม) กราบพระพุทธไสยาสน์
ที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก ชมและถ่ายรูปวัดพม่าอยู่ตรงข้ามกับวัดไทย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทาง
15.00 น. นาท่านชม วัดเค็ก ลก ซีหรือวัดเขาเต่า เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรู้จัก กันอย่าง แพร่
หลายในด้านการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพม่า จีน และไทย
เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัวสัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ ได้แก่ เจดีย์เจ็ดชั้น
ซึ่งรู้จักกันในนามเจดีย์พระ พุทธเจ้าหมื่นองค์ (Ban Po Thar) โดยสร้างขึ้นเพื่อ
ถวายแด่พระโพธิสัตว์ Tsi Tsuang Wang เนื่องจากองค์พระโพธิสัตว์ทรงเลือกที่จะ
ช่วยเหลือผู้คนที่ประสบทุกข์เข็ญแทน การเข้าสู่นิพพานหลังจากการตรัสรู้
หลังจากนั้นนาท่านขึ้นเขาปีนังฮิลล์ (Penang Hill) เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
ที่น่า สนใจ โดยปีนังฮิลล์นั้นอยู่สูงกว่าระดับน้าทะเลประมาณ 830 เมตรและถือ
ว่าเป็นจุดสูงสุดของ เกาะปีนังอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวเมืองที่มีชื่อเสียง
19.00 น. บริการอาหารเย็น (5) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนาท่าน
เข้าพักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ห้า
ปีนัง - จอร์จทาวน์ - อาร์ทสตรีท - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ
( B/L/D )
07.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ณ ห้องอาหาร หลังจากนั้นเก็บสัมภาระออกเดินทาง
09.00 น. นาชม Street Art ตามหาภาพวาดบนกาแพงของนายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) เป็นชาว
ลิธัวเนีย ทีมีอยู่หลากหลาย หลังจากนั้น
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนาท่านเดินทางกลับยัง ด่านจังโหลน พาท่านผ่านพิธีการ
ผ่านแดน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย เช่น เหล้า, บุหรี่
17.00 น. นาท่านเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
บริการอาหารเย็นบนรถ ด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดหาดใหญ่ (แบบกล่อง)(8)
19.55 น. เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7115
21.20 น. ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
31มีนาคม-2เมษายน 2560
7-9 / 27-29 พฤษภาคม 2560
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ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ากว่า 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่เสริมเตียง
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อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - กรุงเทพฯ (ชัน้ นักท่องเที่ยว)
- ค่าที่พักโรงแรม 1 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) - ค่าห้องพักเรือ Star Cruise 1 คืน (ห้องไม่มีหน้าต่าง)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยว
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
- ค่าอาหาร เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 5,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
หลักฐานประกอบการเดินทาง หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน
สิ่งที่ควรนาไปด้วย รองเท้าสวมสบาย, ครีมและแว่นกันแดด, กล้องถ่ายรูป, ยาประจาตัว
หมายเหตุ - โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้โดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย
ของ ลูกค้าเป็นสาคัญ
- คณะเดินทาง ไม่ถึง 20 ท่าน ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
*** ค่าทิปไกด์คนขับและหัวหน้าทัวร์ท่านละ 300 บาท ตลอด 3 วัน ***
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