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รหัสทวัร์ R59 

 

 

ล่องเรือส ำรำญสตำร์ครูซ 
ภาพท่ีท่านวาดฝันในวยัเด็ก กบัอภิมหาเรือส าราญระดบัโลก ท่ีหลายท่านไดย้นิช่ือมานาน บา้งท่าน

เคยเห็นมาจอดท่ีภูเก็ต ท่ีแหลมฉบงั แต่ยงัไม่มีโอกาสไดข้ึ้นไปสัมผสั โอกาสน้ี การรอคอยของท่านได้

ส้ินสุดลง ดว้ยโปรเจคของเรือสตาร์ครูซ ท่ีช่ือสตาร์ลิบร้า ไดม้าจอดท่ีท่าเรือปีนงั และใหน้กัท่องเท่ียวไดมี้

โอกาสไดใ้ชบ้ริการ สัมผสัความอลงัการของเรือล าน้ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ีกบัการ พกั 1 คืน ทานอาหารสุดหรู และ

กิจกรรมอีกมากมานบนเรือท่ีรอใหท้่านมาสัมผสั เท่ียวสนุกทวัร์เลยจดัโปรแกรมทวัร์สตาร์ครูซ เกาะปีนงั 

แบบ 2 วนั 1 คืน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของท่าน ท่ีมีเวลาพกัผอ่นนอ้ย หรือ วา่งแต่ วนัเสาร์ วนัอาทิตย ์

เพียง 2 วนั 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง :: ดูดา้นล่างโปรแกรมทวัร์ครับ 
วนัแรก หาดใหญ่-ปีนงัอาร์ตสตรีด-ป้อมปืนคอนวอลิส-ข้ึนเรือสตาร์ครูซ                       (--/เท่ียง/เยน็) 
06.00 น. นดัพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบในหาดใหญ่ หรือ ตามเวลาเท่ียวบินของท่านท่ีสนามบินหาดใหญ่  

จากนั้นเราพาคณะเดินทางสู่ ด่านสะเดาฝ่ังประเทศไทย เตรียมจอ๊บหนงัสือเดินทาง จากนั้น
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เขา้สู่ด่านมาเลเซีย ฝ่ังจงัโหลน หรือ ด่านบุกิตคายฮิูต า 
หลงัจากด าเนินการเร่ืงพาสปอร์ทเสร็จ พาคณะเดินทางตรงสู่ รัฐปีนงัประเทศมาเลเซีย ดว้ย
ระยะทาง เพียง 133 กิโลเมตร แต่รถวิง่ไดไ้ม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชัว่โมง  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
13.00 น. พาท่านเดินชม ศิลปะฝาพนงัท่ียา่น ปีนงัอาร์ตสตรีด ซ่ึงเป็นยา่นเมืองเก่าปีนงั ท่ียงัคงอนุรัก

รูปแบบวถีิชีวติแบบชาวปีนงัดงัเดิม และชมรูปวาดสมยัใหม่ท่ีเล่าเร่ืองราวในอดีต และ
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั ระหวา่งเดินชม หนา้บา้นต่างๆ ก็จะมีซุม้ขายของ เช่น ชากาแฟ ขนม
ทานเล่น ไอศกรีม และของท่ีระลึกพวกเส้ือและพวงกุญแจเป็นตน้ครับ เชิญทานเดินรูป หรือ 
จะเช่าจกัรยานป่ันสนุกๆ ก็เป็นทางเลือกท่ีดีและไดสี้สันไปอีกแบบครับ 

15.00 น. พาคณะมาเดินชมหนา้อ่าวทะเลปีนงั ฝ่ังป้อมปืนคอนวอลิส ซ่ึงเป็นทั้งสนามหลวง และศูนย์
ราชกาลของรัฐปีนงัครับ และมุมหน่ึงก็จะเป็นพิพิธภณัเล่าเร่ืองราวของ เซอร์แสตมฟอร์ไลน์ 
ซ่ึงเป็นผูค้น้พบเกาะปีนงั และใชจุ้ดน้ีเป็นฐานทบัคร้ังแรกครับ 

16.00 น. พาคณะมาเช็คอินท่ีท่าเรือปีนงั เพื่อเตรียมตวัข้ึนเรือสตาร์ครูซ 
ทางไกดจ์ะท าการเช็คอินใหทุ้กท่าน หลงัจากเช็คอินเสร็จทุกท่านจะ
มีบตัรเปิดประตูหอ้งพกัท่านละ 1 ใบ พร้อมระบุช่ือของท่าน หาก
ท่านมีการซ้ือบริการเพิ่ม หรือ ซ้ือของฝากบนเรือก็สามารุรูดบตัรใบ
เดียวกนัน้ีไดเ้ลยครับ   

17.00 น. พาคณะเดินข้ึนเรือ เพื่อไปยงัหอ้งพกัของท่าน จากนั้นใหท้่านเก็บกระเป๋า 
และเชิญชม และสัมผสับรรยากาศของเรือซุปเปอร์สตาร์ลิบร้าไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ีเลยครับ   
หมายเหตุ:: บริการบา้งอยา่งท่ีท่านใช ้อาจจะมีการคิดค่าใชจ่้ายเพิ่ม ควรสอบถามเจา้หนา้ท่ี
ก่อนใชบ้ริการนะครับ 

18.30 น. เรียนเชิญทุกท่านพร้อมกนัท่ีหอ้งอาหาร เพื่อ รับประทานอาหารค ่า
พร้อมกนั(2) ท่ามกลางบรรยากาศท่ีแสนจะโรแมนติกครับ   
จากนั้นเชิญท่านอิสระ พกัผอ่น หรือ ชมบรรยากาศยามค ่าคืนบนชั้น

ด่านฟ้าของเรือไดต้ามอธัยาศยัครับ 
วนัท่ีสอง ข้ึนจากเรือสตาร์ครูซ-ชมวดัไทย,วดัพม่า-ชอ้ปป้ิง-วดัเก็กล็อกซ่ี-กลบัหาดใหญ่    (เชา้/เท่ียง/--) 
05.30 น. แนะน าใหท้่านเตือนมาตอนเชา้แลว้ข้ึนไปชมบรรยากาศบนด่านฟ้าของเรือ ชมพระอาทิตยข้ึ์น 

พร้อมกบัลมทะเลพดัมาโดนตวัยามเชา้เยน็สบาย และโรแมนติกมากๆ ครับ 
06.00-08.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือ (3) 
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09.00 น. เชิญท่านไปเช็คเอาร์ดว้ยตวัท่านเอง โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือท่าน
อยูต่ลอดครับ 
หมายเหตุ:: เน่ืองจากบตัรของแต่ละท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายอยา่งนอ้งท่านละ 50 ริงกิต หรือ
ประมาณ 500 บาท เป็นค่าธรรมเนียมของทางเรือสตาร์ครูซท่ีทุกท่านตอ้งจ่ายตอนเช็คเอาร์
ครับ 

09.30 น. พาคณะลงจากเรือโดยมีรถมาเตรียมรอรับคณะอยูท่ี่ท่าเรือแลว้   
จากนั้นพาคณะไปชม วดัไทย หรือ วดัชยัมคัราราม ซ่ึงเป็นวดัไทย
ในเกาะปีนงั เชิญท่านสักการะพระนอนองคท่ี์ใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศมาเลเซีย และฝ่ังตรงกนัขา้มกบัวดัไทย ก็จะมีวดัพม่า ซ่ึง
เป็นท่ีเคารพอยา่งมากของคนพม่าท่ีอยูใ่นประเทศมาเลเซีย 
เช่นเดียวกนัครับ  
เสร็จแลว้พาคณะไป ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมืองของเกาะปีนงั เช่น 
กาแฟปีนงั ชาปีนงั บะกุเต๋ตุน้ยาจีน โชโกแล็ต เป็นตน้ครับ   

 จากนั้นเดินทางสู่ วดัเก็กล็อกซ่ี หรือ วดัเขาเต่าท่ีคนไทยเรียก ซ่ึงเป็นวดัจีนท่ีอยูบ่นเนินเขา ข้ึน
ไปดา้นบนสุดจะมีองคเ์จา้แม่กวนอิมองคใ์หญ่มาก ใหท้่านไดส้ักการะ ดา้นบนท่านมองลงมา
สามารถเห็นเมืองปีนงัมุมกวา้งไดสุ้ดสายตา ววิสวยงามครับผม 

15.30 น. พาคณะเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 
18.30 น. คณะเดินทางถึงหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

นำนมำแล้ว !! ไปเท่ียวสตาร์ครูซ ใครก็ไปกบั เท่ียวสนุกทวัร์ฯ 075 502 938,085 384 0228 
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รำคำทัวร์ล่องเรือสตำร์ครูซ ที่ปีนัง 

STAR CRUISE 
วนัทีเ่ดินทำง รำคำต่อท่ำน 

3-4 ธ.ค. 59 5,950 บาท 

10-11 ธ.ค. 59 5,950 บาท 

11-12 ธ.ค. 59 5,250 บาท 

12-13 ธ.ค. 59 5,250 บาท 

 

ราคาน้ีรวม :: 

- ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง ( กรณีทวัร์จอย 8-10 ท่าน ใช ้Driver Guide ในการน าเท่ียว) 

- ค่าท่ีพกับนเรือสตาร์ครูซ 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน (หอ้งแบบไม่มีหนา้ต่าง) 

- ค่าอาหาร 4 ม้ือ คือ ม้ือเท่ียง 2 ม้ือ,ม้ือเชา้ 1 ม้ือ,ม้ือค ่า 1 ม้ือ 

- อาหารวา่ง ขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม แจกวนัละ 1 รอบ 

- ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ลา้นบาท 

ราคาน้ีไม่รวม :: 

- ค่าบตัรข้ึนเรือสตาร์ครูซ ทางเรือเก็บตอนเช็คเอาร์ท ท่านละ 500 บาท  หรือ 50 RM 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็น หรือ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 เปอร์เซ็น(เฉพาะ กรณีจะเอา vat เท่านั้น) 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีท่านเรียกใช่เพิ่มเติมท่ีไม่ไดร้ะบุในโปรแกรมทวัร์ 

- ค่ำห้องของ Driver Guide กรณใีห้ไกด์ขึน้ไปดูแลท่ำรนบนเรือด้วย 


