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โปรแกรม  :  หาดใหญ่ – ปีนงั – หาดใหญ่   2 วนั 1 คืน 
จุดเด่นของทวัร์         : ออกในนามกลาง " CRUISE EXPRESS "  เร่ิมเดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคม 59 – มีนาคม 60   จุดเด่น แพ็คเกจ

ท่องเท่ียวราคาประหยดั เร่ิมตน้ท่ีหาดใหญ่  รวมสถานท่ีท่องเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ    มีไกดท์อ้งถ่ินพดูไทย 
รถรับส่ง ภาษีท่าเรือ ค่า Gantuity  (ทิปบริการพนกังานเรือ) ค่ารถรับส่งน าชมสถานท่ีท่องเท่ียว 

จุดจอด                      :  เกาะปีนงั (มาเลเซีย) 
โรงแรม                     : พกับนเรือ 1  คืน ( หอ้งละ 2 ท่าน ) 
วนัทีเ่ดนิทาง             :  ศุกร์ - เสาร์ – อาทิตย ์

ก าหนดวนัเดนิทาง  

 

วนัที ่
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง Deluxe 

*LOW FARE PERIOD 
START 23 SEP 16 

          8,999 9,999 10,999 

*MID FARE PERIOD 
25,26 NOV 2,3,9,10,16,17,23,30 DEC 
16 

       
       9,999 
 

 
     10,999 

 
11,999 

*PEAK FARE PERIOD 
24,31 DEC 16 
28 JAN 17 

 
        10,999 

 
    11,999 

 
12,999 
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 สัมผสัการล่องเรือส าราญท่องเทีย่วอย่างมรีะดับ   

โดยทมีงานทวัร์เรือมืออาชีพท่องเทีย่วเกาะปีนัง ล่องเรือส าราญสู่น่านน า้สากล  
                   ให้ท่านได้พกัผ่อนบนเรือส าราญในราคาทีท่่านเอือ้มถึง 

 ก าหนดวนัเดินทาง :  ออกเดินทางได้ทุกวันศุกร์ – เสาร์ - อาทติย์ 

วนัแรก  กรุงเทพฯ  – หาดใหญ่ – ปีนัง – วดัไทย –วดัพม่า –Star Cruise Libra 

11.00 น. เดินทางถึงสนามบิน หาดใหญ่ พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอ านวยความสะดวก น าท่านรับกระเป๋าสัมภาระเดินทาง

ต่อสู่มาเลเซีย 

**** กรุณาแจ้งสายการบินทีท่่านเลือกใช้บริการก่อนล่วงหน้า  เพ่ือสะดวกในการปรับโปรแกรมและกรุณาเลือกสายการ

บินเทีย่วบินทีเ่ดนิทางถึงหาดใหญ่ไม่เกนิ 13.00 น. *** 

12.00 น. อาหารกลางวนั ข้าวมนัไก่ทุ่งลุง  (หาดใหญ่) 

บ่าย ผ่าน ด่านสะเดา  ของประเทศไทยท าการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการ

ทางศุลกากรของมาเลเซียที่  ด่านบูกิตคายูอตีั้ม ผ่านจงัโหลน จติรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวร์ิธ ไท้ผงิ  อโีปร์ 

ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)  น าท่านข้าม สะพานปีนัง หรือที่คนไทยรู้จักใน

นาม เกาะหมาก “ไข่มุกแห่งตะวันออก” ข้ามสะพานปีนัง เช่ือมโยงแผ่นดินใหญ่  ยาวเป็นอันดับ 3 ของโลก 13.5 กม. 
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ชมความ พิเศษที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบ้าน

ช่องของตะวนัและตะวันออก อันเป็นสมบัตทิี่ได้รับเป็นมรดกตกทอดสืบต่อ

กนัมา น าท่านสักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ วดัไทยทีใ่หญ่ทีสุ่ดในปีนัง  

 “วัดไชยมังคลาราม”   ซ่ึงจะมีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในมาเลเซีย  วัดพม่า 

ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติรตระการตางดงาม ซ่ึงอยู่ตรงข้ามกบัวดัไทย 

17.00 น. จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL 

เพ่ือน าท่านล่องเรือสตาร์ครูซ  พร้อมชมบรรยากาศของทะเลปีนงัและน่านน ้ า

สากล  หลงัจากเรือออกจากฝ่ัง เชิญทุกท่านสัมผสักบัความบนัเทิงต่างๆ อาทิ ห้องคาราโอเกะ  ห้องดูหนัง  ห้องนวด  

หอ้งตดัผม และหอ้งคาสิโน  ส าหรับท่านท่ีชอบเส่ียงโชค  

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ  ภัตตาคารบนเรือ  (ท่านสามารถเลือก

รับประทานอาหารไดต้ามรสนิยมท่าน) 

จากนั้นเชิญท่านเขา้ชมการแสดงโชวพ์ิเศษจากเรือหรืออิสระพกัผ่อน

หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ  (ดูจาก Star Navigator) 

23.30 น. บริการอาหารม้ือดึก ณ ภตัตาคารบนเรือ 

23.59 น. เรือออกเดินทางสู่ น่านน ้ าสากล พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั พกับนเรือ SUPERSTAR LIBRA  

วนัทีส่อง  ปีนัง – ช็อปป้ิง ห้างเกอร์นี่ พลาซ่า - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ 

                     จากนั้น  ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ  ท่านจะได้พบกับความบันเทิงที่หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การออก

ก าลังกายรับอรุณในตอนเช้าหรือ Sun dance, จ๊อกกิ้งบนดาดฟ้าของเรือ  ฟิตหุ่นที่ห้อง Pompeii Spa and Fitness 

Center, และผ่อนคลายไปการบริการเสริมที ่Hydro-massage spa  

11.00 น. เรือเทยีบท่า ท่าเรือ  SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL ผา่นพิธีการต่างๆรับสมัภาระ 

12.00 น. แวะช็อปป้ิงห้างดงั เกอร์นี่พลาซ่า 

อาหารเทีย่ง ตามอธัยาศัย 

บ่าย จากนั้นน าท่านช็อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมือง อาทเิช่น ขนมเป๊ียะ   บักกุ๊ดเต๋ น า้มนัลูกจนัทน์ น า้มนัแก้ปวดเม่ือย    

จากนั้นน าท่านเดนิทางกลบัหาดใหญ่ และแวะช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี  

ณ  ห้างดวิตีฟ้รีจงัโหลน  ให้ท่านได้ ช็อปป้ิงสินค้ามากมายและผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ 

17.00 น. เดนิทางสู่ เดนิทางถึงหาดใหญ่ บริการส่งท่านทีส่นามบินหาดใหญ่  

 กรุณาแจ้งสายการบินทีท่่านเลือกใช้บริการก่อนล่วงหน้าเพ่ือสะดวกในการปรับโปรแกรม และ กรุณาเลือกสายการบิน

เทีย่วบิน 18.00 น.เป็นต้นไป  
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*** หนงัสือเดินทางตอ้งมีอาย ุเหลือ ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัถึงวนัเดินทางกลบั เท่านั้น *** 

ทางบริษทัทวัร์จะไม่รับผิดชอบหากหนงัสือเดินทางเหลืออายไุม่ครบก าหนดการเดินทางหรือ 

การถูกปฎิเสธ การเขา้ประเทศจากด่านตรวจคนเขา้เมืองทั้งไทยและมาเลเซีย ไม่วา่กรณีใดๆก็ตาม 

*** หนงัสือเดินทางต่างดา้วมีค่าใชจ่้ายเพ่ิมจากการค่าวซ่ีาและตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้ 30 วนั*** 

อตัราค่าบริการ 

 

วนัที ่
ราคาเร่ิมต้นที ่

แบบไม่มหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง แบบมหีน้าต่าง Deluxe 

*LOW FARE PERIOD 
START 23 SEP 16 

          8,999 9,999 10,999 

*MID FARE PERIOD 
25,26 NOV 2,3,9,10,16,17,23,30 DEC 
16 

       
       9,999 
 

 
     10,999 

 
          11,999 

*PEAK FARE PERIOD 
24,31 DEC 16 
28 JAN 17 

 
        10,999 

 
    11,999 

 
            12,999 

 
อตัรานีร้วม 
1. ค่าหอ้งพกับนเรือตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง)  
2. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ  
3. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีระบุ  
4.  รวมค่าภาษีท่าเรือ 500 บาทและ ค่า Gantuity  (ทปิบริการพนักงานเรือ) 300 บาท 
5. ค่ารถรับส่งและระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
6. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) ทั้งน้ียอ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัท่ีมีการ

ตกลงไวก้บับริษทัประกนัชีวติ 
7. ส าหรับลูกคา้ 8 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์ดูแลตลอดการเดินทางตั้งแต่หาดใหญ่   ในกรณีลูกคา้เดินทาง ตั้งแต่ 2 -7 ท่าน คณะออกเดินทาง

แต่มีคนขบัรถท่ีบริการท่านประสานงานให ้
8.  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองเดินทางไป-กลบั กรุงเทพ-หาดใหญ่ 
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีน ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน  
3. ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  
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4. ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืม, ค่าอาหารท่ีสัง่เพ่ิมเอง, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีดฯลฯ  
5. ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
6. ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างดา้ว  
7. ไม่รวมทิปไกดท์อ้งถ่ินและคนขบัรถ มาเลเซีย  ( 500 บาท) ส าหรับหวัหนา้ทวัร์ไทย ESCORT (350 บาท)  *** รวม 850 บาท *** 
 
หมายเหตุ : ส าคญัมาก 
1. ท่านผูโ้ดยสารสุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์ไม่เกิน 18 สัปดาห์ สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยไม่ตอ้งมีใบรับรองแพทย ์/ สุภาพสตรีท่ีตั้งครรภ์เกิน 18 

สปัดาห์ ไม่สามารถข้ึนเรือได ้และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าโดยสารใหก้บัผูโ้ดยสารท่ีไม่สามารถข้ึนเรือไดโ้ดยมีคุณสมบติัไม่ตรงตาม
เง่ือนไขดงักล่าว  

2. เด็กอายตุ  ่ากวา่ 6 เดือน ขอสงวนสิทธ์ิไม่สามารถข้ึนเรือได ้ 
3. ราคา รวมค่าหอ้งพกั  ,  กิจกรรมสนัทนการบนเรือ และค่าอาหาร (สามารถเลือกทานได ้1 หอ้งอาหารในแต่ละม้ือ)  
4. การแสดงรอบปกติทุกคืนท่ี   วนัละ 2 รอบ 
5. หอ้งอาหารท่ีไม่รวมในค่าหอ้งพกั - หอ้ง Oceana Barbecue ชั้น 12 กลางเรือ   -   ห้อง Blue Lagoon ชั้น 11 กลางเรือ / -หอ้ง Taipan ชั้น 

11 ทา้ยเรือ  
 
เง่ือนไขการส ารองทีน่ัง่ 
1. มดัจ าท่านละ 5,000 บาท พร้อมส่ง สลิปการโอนเงินและหนา้หนงัสือเดินทาง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนั 
 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 30 วนั คืนค่าทวัร์ทั้งหมด  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 15 วนั ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน เงินมดัจ า ทั้งหมดในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 10 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี  
• ยกเลิก ก่อน การเดินทาง 07 วนั เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ในทุกกรณี 
 
 


