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รหสัทวัร์ R65 

ทวัร์สตาร์ครูซ 2 วนั 1 คนื 

 
เท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ขอเสนอโปรแกรมทวัร์ล่องเรือสตาร์ครูซ ปีนงั 2 วนั 1 คืน เพื่อใหท้่าน

เดินทางในวนัหยดุสั่นๆ กบัการล่องเรือส าราญสุกหรู ไม่วา่ท่านจะมาเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มท่ี

ท างาน ใหร้างวลัแกพนกังานประจ าปี เราขอเสนอโปรแกรมน้ีใหท้่านไดไ้ปสัมผสัความอลงักาลของเรือ

ส าราญระดบัโลกล าน้ี ท่ีช่ือวา่ เรือส าราญซุปเปอร์สตาร์ลิบร้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง ::  

วนัแรก หาดใหญ่-วดัเก็กล็อกซ่ี-ปีนงัอาร์ตสตรีด-เรือสตาร์ครูซ                                   (--/เท่ียง/เยน็) 

06.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัท่ีจุดนดัพบในหาดใหญ่ เช็คอินรับเอกสาร เตรีมตวัข้ึนรถ เม่ือคณะมาครบ 

พร้อมออกเดินทางสู่ ปีนงั ผา่นด่านสะเดา เขา้ด่านบูกิตคายฮิูตมัฝ่ังมาเลเซีย 
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 ระหวา่งทางผา่นรัฐเคดะห์ ผา่นชมทุ่งนาของชาวมาเลเซีย ระหวา่งทาง และชมบรรยากาศสอง

ขา้งทางของชาวมาเลเซีย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 

13.30 น. พาท่านชมวดัเก็กลอ้กซ่ี หรือ ท่ีคนไทยเรียกวา่วดัเขาเต่า ตั้งอยูย่า่นคนจีนในปีนงัตรงเนินเขา

ปีนงั เม่ือข้ึนไปดา้นบนท่านก็สามารถมองเห็นววิสวยๆ ของเมืองจอร์ททาว ของเกาะปีนงัได้

เลยครับ 

15.00 น. พาคณะเดินชม ยา่นปีนงัอาร์ตสตรีด ไปถ่ายรูปกบัภาพวาดฝาผนงัท่ีมีเด็กป่ันจกัรยาน รูปวถีิ

ชีวติในอดีตของคนในชุมชนแห่งน้ี หรือ จะเป็นภาพวาด 3 มิติของคนปัจจุบนั เป็นตน้ พร้อม

เลือกซ้ือของฝากจากยา่นเมืองเก่าแห่งน้ี 

16.00 น. ไกดพ์าคณะมาเช็คอินเพื่อลงเรือสตาร์ครูซ ท่ีท่าเรือปีนงั  

หลงัจากไดรั้บบตัรเปิดประตูหอ้งพกั ไกดจ์ะพาทุกท่านไปยงัหอ้งพกับนเรือ และแนะน าชั้น

ต่างๆ ของเรือวา่มีอะรัยบา้ง  

จากนั้นเชิญท่านอิสระสัมผสับรรยากาศบนเรือสตาร์ครูซอยา่งเตม็ท่ี   

 

18.00 น. เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของเรือ (2) 

จากนั้นพกัผอ่นบนเรือตามอธัยาศยั 

วนัท่ีสอง เรือสตาร์ครูส-วดัไทย-วดัพม่า-อลอสตาร์-หาดใหญ่                                       (เชา้/เท่ียง/--) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของเรือส าราญ (3) จากนั้นถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

08.00 น. ทุกท่านพร้อมกนัตรงล็อบบ้ีของเรือ เพื่อท าการเช็คเอาร์ เตรียมตวัออกจากเรือ 

(หมายเหตุ:: ทุกท่านจะตอ้งเช็คเอาร์ทดว้ยตวัท่านเอง เพราะตอ้งรับพาสปอร์ทคืน และช าระ

ค่าธรรมเนียมข้ึนเรือท่านละ 50 ริงกิต หรือ 500 บาท) 

09.00 น. ข้ึนจากเรือสตาร์ครูส จากนั้นพาคณะเดินทางสู่ วดัไทย และวดัพม่า เชิญท่านสักการะตาม

ความเช้ือของท่าน พร้อมทั้งเลือกซ้ือของฝากจากปีนงัท่ียา่นขายของหนา้วดัทั้งสองครับ 
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10.00 น. พาคณะเดินทางสู่ รัฐเคดะห์ ชมเมืองอลอสตาร์ ถ่ายรูปกบัหอคอยอลอส

ตาร์ และแวะถ่ายรูปหนา้พระราชวงับาไลเบซา ซ่ึงดา้นหนา้ท่านยงัไดไ้ด้

ถ่ายรูปกบั หอจดหมายเหตุของ ร.5 เม่ือคร้ังเสร็จมายงัรัฐไทรบุรี 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 

จากนั้นเดินทางกลบัสู่หาดใหญ่ 

หากมีเวลา หา้งดิวต้ีฟรียงัไม่ปิด แวะใหท้่านไดซ้ื้อของฝากท่ีร้านดิวต้ีฟรีท่ีด่านจงัโหลน ก่อน

เดินทางต่อไปยงัหาดใหญ่ 

19.00 น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

ใครๆ ก็รู้กนั วา่ หากจะไปเท่ียวสตาร์ครูซ ตอ้งไปกบัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เท่านั้น โทร. 075 502 938 

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 


