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รหสัทวัร์ R64 

เท่ียวปีนงั ล่องเรือสตาร์ครูซ 

 
 

 

 

กลบัมาอีกคร้ังกลัป์การล่องเรือส าราญระดบัโลกท่ีเกาะปีนงั 1 คืน ล่องเรือสตาร์ครูซ ซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า เพื่อชม

ความงามของน่านน ้ ามาเลเซีย และสิงคโปร์ บนเรือมีสิงอ านวยความสะดวกท่ีหรูหรามากมายใหท่้านไดเ้ลือกใชบ้ริการ เช่น 

สระวา่ยน ้ า มุมนัง่ด่ืม บาร์ ร้านชอ้ปป้ิง ร้านอาหารนานาชาติ เป็นตน้ครับ นอกจากน้ีเราจะพาท่านเท่ียวส่วนอ่ืนๆ ของเกาะ

ปีนงัดว้ยครับ เช่นปีนงัฮิล  ปีนงัอาร์ต วดัชยัมคัราราม วดัพม่า ชอ้ปป้ิง เป็นตน้ครับ  

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ::  กรุ๊ปส่วนตวั 8 ท่ำนขั้นไป 
วนัแรก หาดใหญ่-ปีนงัฮิล-ปีนงัอาร์ตสตรีด-ล่องเรือสตาร์ครูซ                                                             (--เท่ียง/ค ่า) 
06.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีจุดนดัพม ในเมืองหาดใหญ่ 

จากนั้นเดินทางสู่ ด่านสะเดา ผา่นด่านฝ่ังไทย และเขา้ด่านจงัโหลนฝ่ังมาเลเซีย 
 จากนั้นเดินทางตรงสู่ เมืองจอร์ททาวร์ รัฐปีนงั  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
13.00 น. พาคณะนัง่รถไฟราง ข้ึนยอดเขาปีนงัฮิล 

เพื่อชมความงามของเมืองปีนงั มุมสูง 
และถ่ายรูปมุมสวยๆ บนยอดเขาปีนงั 
อยา่งจุใจครับ 
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14.00 น. พาคณะชม ยา่นเมืองเก่าปีนงั ท่ียา่นอาร์ตสตรีดปีนงั ท่ีมีรูปวาดฝาผนงัเก่าๆ 
เล่าเร่ืองราวของคนปีนงัในสมยัอดีตไดอ้ยา่งลงตวั หรือ จะเลือกซ้ือของ
ฝากจากยา่นน้ีก็น่าสนใจดีครับ 

15.30 น. แวะชม และถ่ายรูป ยา่นป้อมปืนคอนวอลิส ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ของปีนงั 
16.00 น. พาคณะไปเช็คอินท่ี ท่าเรือปีนงั เพ่ือเตรียมลงเรือสตาร์ครูซ 

ไกดจ์ะท าการเช็คอินใหท่้าน หลงัจากเช็คอินเสร็จไกดจ์ะแจกคีการ์ด ส าหรับใชเ้ปิดประตู และใชจ่้ายต่างๆ 
บนเรือสตาร์ครูซ 

16.30 น. พาคณะเดินลงเรือ เพ่ือไปหาหอ้งพกัของท่านโดยมีไกดพ์าไปส่งท่ีหอ้ง จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั
บนเรือ 

18.00 น. พร้อมกนัท่ีหอ้งอาหารของเรือสตาร์ครูซ (2) เพื่อรับประทานอาหารค ่า สุดหรูบนเรือสตาร์ครูซ พร้อม
บรรยากาศสุดชิว จากนั้นเชิญท่านชมบรรยากาศอยา่งเตม็อ่ิมบนเรือสตาร์ครูซมุมต่างๆ เช่น ลานสระวา่ยน ้ า 
น ้ าแสดงโชว ์นัง่ด่ืมท่ีบาร์ต่างๆ หรือชมววิบนชั้นด่านฟ้าเรือ เป็นตน้ ครับ 

วนัท่ีสอง เรือสตาร์ครูส-วดัชยัมงัคราราม-วดัพม่า-วดัเขาเตา่-หาดใหญ่                                                 (เชา้/เท่ียง/--) 
05.30 น. แนะน าใหท่้านต้ืนเชา้ เพ่ือเดินข้ึนไปชมชั้นด่านฟ้าของเรือตอนพระอาทิตยข้ึ์น พร้อมรับลมเยน็ๆ ยามเชา้ 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหาร (3) 
08.30 น. ใหท่้านทยอย เช็คเอาร์ท ดว้ยตวัท่านเอง โดยมีไกดค์อยใหค้  าแนะน า และช่วยเหลือท่านอยูต่ลอด 

(หมำยเหตุ:: ทุกท่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายคนละ 50 ริกิต หรือประมาณ 500 บาท เป็นค่าธรรมเนียมข้ึนเรือ) 
09.00 น. พาคณะข้ึนจากเรือ แลว้เดินไปข้ึนรถท่ีจอดรอรับอยูแ่ลว้ 
10.00 น. พาท่านไปสกัการะวดัไทยในเมืองปีนงั ท่ีวดัชยัมคัราราม ท่ีมีพระนอนองคใ์หญ่ใหท่้านไดส้กัการะ และตรง

ขา้มกนัใหท่้านไดส้กัการะวดัพม่า พร้อมทั้งเลือกซ้ือของฝากจากหนา้วดัทั้งสอง 
 จากนั้นพาท่านไปชมวดัเขาเต่า ซ่ึงตั้งอยูท่ี่เชิงเขาปีนงั ท่ีมีจุดเด่นของวดัอยูท่ี่หลงัคาของเจดียท่ี์มีศิลปะของ

สามชาติ คือ พม่า จีน และไทย ครับ ระหวา่งเดินข้ึนไปดา้นบนมีร้านคา้ของฝากมากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 
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เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 
13.30 น. พาท่านไปชอ้ปป้ิงท่ีร้านของฝากในเมืองปีนงั มีสินคา้ท่ีน่าซ้ือเช่น ไวส์คอฟฟ่ี บะกเุต๋ ตุงกดัอาลี โชโกแลต 

เป็นตน้ 
15.30 น. พาคณะเดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 

หากมีเวลา แวะใหท่้านซ้ือของฝากท่ี เดอะโซนดิวต้ีฟรี 
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หาดใหญ่ 

19.00 น. คณะเดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

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 
 


