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รหสัทวัร์ R66 

ทริปล่องเรอืสตารค์รซู 

 
มาเทีย่วปีนังแลว้ สงิทีเ่ทีย่วสนุกทวัรย์ากใหทุ้กท่านไดไ้ปสมัผสักบัโปรแกรมเทีย่วปีนงัทีด่ทีีสุ่ด

ตอนน้ี กค็อื การไดล้่องเรอืส าราญสตารค์รซู ทีเ่ป็นเรอืส าราญระดบัโลก มชีื่อเสยีงมาอยา่งยาวนาน และ

หลายท่านกใ็ฝฝ่นัอยากจะไดล้่องสกัครัง้หนึ่งในชวีติ ทีจ่ะไดส้มัผสับรรยากาศการพกัผ่อนบนเรอืส าราญ 

ในราคาทีถู่กมากๆ และไดบ้รกิารสุดหรหูรา  

ก าหนดการเดนิทาง ::  

วนัแรก หาดใหญ่-อลอสตาร-์ปีนงัอารต์สตรดี-ล่องเรอื Star Cruise                (--/เทีย่ง/เยน็) 

06.00 น. ทุกท่านพรอ้มกนัที ่หาดใหญ่ เชค็อนิกบัเจา้หน้าที ่จากนัน้เดนิทางสู่ ด่านสะเดา 

07.30 น. ถงึด่านสะเดา ไกดพ์าคณะจ๊อบพาสปอรท์ผ่านด่านไทย และ

ผ่านด่านจงัโหลนฝ ัง่มาเลเซยี เดนิทางสู่ รฐัเกดะห ์สู่ เมอื

งอลอสตาร ์ชมหน้าพระราชวงับาไลเบซา และมสัยดิซาเฮส 

พรอ้มกบัถ่ายรปูมุมทีม่ฉีากหลงัเป็น หอคอยอลอสตาร ์และ

ถ่ายรปูหน้าหอจดหมายเหตุ ร.5 ครัง้เมือ่เสดจ็มายงัรฐัไทรบุรี  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 

13.30 น. พาคณะเดนิทางต่อสู่รฐัปีนงั แวะชม ยา่นปีนงัอารต์สตรดี ซึง่เป็นยา่นการคา้เก่า ทีก่าร
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ท่องเทีย่วมาเลเซยีเนรมติใหก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วแบบยอ้นยคุ เล่าเรือ่งราววถิชีวีติ

ของคนปีนงัยคุก่อนผ่านภาพวาดฝาผนงั เชญิท่านถ่ายรปูมมุต่างๆ ไดอ้ยา่งจใุจกนัเลย

ครบั 

16.00 น. ไกดพ์าคณะไปเชค็อนิน์ขึน้เรอืสตารค์รซูทีท่่าเรอืปีนงั 

หลงัจากทีทุ่กท่านไดร้บับตัรเปิดประตูหอ้งพกั ไกดจ์ะพาท่านไปยงัหอ้งพกัของแต่ละ

ท่าน และอธบิายว่า บนเรอืชัน้ต่างๆ มอีะรยับา้ง 

 

18.00 น. เชญิรบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารค ่าของเรอื (2) 

จากนัน้เชญิท่านอสิระพกัผ่อนบนเรอืสุดหรู 

วนัทีส่อง วดัไทย (วดัชยัมคัราราม) – วดัพมา่ – ปีนงัฮลิล ์– หาดใหญ่              (เชา้/เทีย่ง/--) 

06.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ (3) 

จากนัน้เชญิท่านอสิระพกัผ่อน ถ่ายรปูบนเรอื 

08.30 น. เชญิท่านมาเชค็เอารท์ทีเ่คารเ์ตอร ์โดยมไีกดค์อยคอยช่วยเหลอืท่าน 

(หมายเหต ุ:: ท่านตอ้งท าการเชค็เอารท์ดว้ยตวัท่านเอง เนื่องจากตอ้งมคี่าใชจ้่าย 

ค่าธรรมเนียมขึน้เรอืท่านละ 50 รงิกติ หรอืประมาณ 500 บาท) 

10.00 น. พาคณะเดนิทางสู่ วดัชยัมคัราราม หรอื วดัไทย ชมและสกัการะพระนอน ตรงขา้มกนั

เชญิท่านเยีย่มชมวดัพม่า พรอ้มทัง้ไหวพ้ระ ตามความเชื่อ 

เทีย่ง รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ รา้นอาหาร (4) 

13.00 น. พาคณะเดนิทางสู่ ปีนงัฮลิล ์พาคณะนัง่รถไฟรางไฟฟ้า ขึน้สู่ 

ยอดเขาปีนงัฮลิล ์เพื่อชมความงามของเมอืงปีนงัจากมมุสงู 

ทีม่องเหน็ยา่นเมอืงจอรท์ทาว ของปีนงัไดอ้ยา่งชดัเจนและ

สวยงามมากครบั เชญิท่านถ่ายรปูมุมต่างๆ ไดอ้ยา่งจใุจ 

14.30 น. เดนิทางกลบัสู่ หาดใหญ่ ระหว่างทางแวะจดุคารป์ารค์กิง้ ตามๆ ตามความเหมาะสม 

17.00 น. เดนิทางถงึ THE ZOON DUTY FREE ด่านจงัโหลน เชญิท่านชอ้ปป้ิงซือ้ของฝาก ราคา

ถูกมากมาย เสรจ็แลว้เดนิทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 

19.00 น. คณะเดนิทางถงึหาดใหญ่ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
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ราคาน้ีรวม :: 

- ค่ารถบริการตลอดการเดินทาง 

- ค่าท่ีพกับนเรือสตาร์ครูซ 1 คืน พกัหอ้งละ 2 ท่าน 

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

- อาหารวา่ง ขนม น ้าหวาน น ้าด่ืม แจกวนัละ 1 รอบ 

- ค่าไกดบ์ริการตลอดการเดินทาง 

- ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ลา้นบาท 

ราคาน้ีไม่รวม :: 

- ค่าบตัรข้ึนเรือสตาร์ครูซ ทางเรือเก็บตอนเช็คเอาร์ท่านละ 500 บาท 

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

- ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีท่านเรียกใช่เพิ่มเติมท่ีไม่ไดร้ะบุในโปรแกรมทวัร์ 

 


