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แวะถ่ายรูปที ่หอคอยอลอสตาร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        
 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง ....  
 

วนัแรก หาดใหญ-่อลอสตาร-์ปีนงั-ปีนงัอารต์สตรดี                                                  (--/L/D) 

06.00 น. เจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทัวร ์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ จุดนัดพบที่หาดใหญ่ น าคณะเดนิทางถงึ ดา่น
สะเดา ประเทศมาเลเซยีประทับตราหนังสอืเดนิทางและผ่านพธิกีารตรวจคน เขา้เมอืงของประเทศ
มาเลเซยีที ่ดา่นบกูติคาอตี ัม๊  กอ่นน าทา่นเดนิทางผา่นเมอืง และรัฐตา่งๆ ของประเทศมาเลเซยี  เชน่ 
จังโหลน จติรา อลอสตาร์ บัตเตอร์เวริ์ธ ไทผ้งิ อีโปร์ตันหยงมาลมิ  ซึง่ทางผ่านท่านสามารถชม
ทัศนยีภาพอนัรม่รืน่สอง ขา้งทางของประเทศมาเลเซยี  หรอืจะเลอืกพักผอ่นบนรถไดต้ามอธัยาศัย 

11.00 น. แวะใหท้่านไดถ้่ายรูป ที ่หอคอนเมอืงอลอสตาร ์ซ ึง่เป็นจุดศูนยก์ลางของรัฐเคดะห ์ม ีมัสยดิซาเฮต 
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พระทีน่ั่ง ร.5 เป็นจดุเดน่ของเมอืงนี้ จากนัน้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่รัฐปีนัง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (1)   

บา่ย 
 

น าท่านเดนิทางถงึ รฐัปีนงั เมอืงทีไ่ดรั้บการขนานนามว่า “ ไขมุ่กแห่ง
โลกตะวนัออก ” นครทีร่วบรวมความพเิศษทีผ่สมผสานโลกตะวันตกและ
ตะวันออกกนัไดอ้ยา่งกลมกลนื  
 จากน่ันน าท่านชม วดัเขาเตา่ นมัสการไหวเ้จา้แมก่วนอมิที ่ชมเจดยีห์มืน่
พระ อันเป็นพุทธศลิป์ที่รวมความงามของสามประเทศเขา้ไวด้ว้ยกัน อัน
ไดแ้ก่ ไทย จีน และพม่า และแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้พื้นเมอืง อาท ิเช่น ขนม
เป๊ียะ บะกุด๊แต ๋โสมจนี และรา้นชอ็คโกแลต ทีม่ชี ือ่เสยีง 

จากนัน้ น าคณะชม ปีนงัฮลิล ์เป็นอกีหนึง่จุดชมววิเมอืงทีม่ชี ือ่เสยีงและไดรั้บ
ความนยิมจากนักท่องเทีย่วเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะววิทวิทัศน์ของ
ตัวเมอืงรวมไปถงึเกาะปีนังแบบแบบกวา้งไกลสดุสายตา น่ันจงึท าให ้
บรเิวณนี้ เป็นมุมดทีีสุ่ดในการถา่ยภาพตวัเมอืงจอรจ์ทาวน ์ รวม
คา่ขึน้รถรางแลว้ ( ทางคณะจา่ยเพิม่คา่เขา้ชมเอง ประมาณ 300 บาท
ไทย ) 

 เพลดิเพลนิกับความสวยงามของเมอืงมรดกโลกแห่งปีนังกับศลิปะระดับโลกในย่าน 
Penang Art Street ไดก้ลายเป็นภาพสะทอ้นของศลิปะทีเ่นน้ไอเดยีและความคดิ
สรา้งสรรค ์ซึง่สามารถสรา้งรอยยิม้นอ้ยๆใหก้ับผูพ้บเห็นไดเ้ป้นอยา่ง อสิระใหท้่านได ้
ถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  จนไดเ้วลานัดหมายอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูไ่ทย 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร (2) จากน่ันน าคณะเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก   

พัก  THE  RAYAL  PENANG  HOTEL   (โรงแรมระดบั 4 ดาว) อสิระใหค้ณะพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วนัทีส่อง ปีนงั – วดัเขาเตา่ – Penang Art Street – จงัโหลน – ดวิตีฟ้ร ี– หาดใหญ ่          (B/L/--) 

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์ ณ  หอ้งอาหารของโรงแรม  (3) 

08.00 น. จากนัน้ พาคณะดงูานตามโครงการ......................... 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร (4)     

13.00 น. จากนัน้ น าคณะชม วดัเขาเตา่ นมสัการไหวเ้จา้แมก่วนอมิที ่“ วดัเขาเตา่ “ ชมเจดยี์
หมืน่พระ อนัเป็นพทุธศลิป์ทีร่วมความงามของสามประเทศเขา้ไวด้ว้ยกนั   อนัไดแ้ก ่
ไทย จนี และพมา่ และแวะชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิเชน่ ขนมเป๊ียะ บะกุด๊แต ๋โสม
จนี และรา้นชอ็คโกแลต ทีม่ชี ือ่เสยีงในมาเลเซยี  น าทา่นชมวดัไทยทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง 
“ วดัไชยมงัคลาราม ” (วดัไทย) ซึง่มพีระพทุธไสยาสนอ์งคใ์หญท่ีส่ดุใน
มาเลเซยี   ตรงขา้มกนัใหท้า่นไดช้ม วดัพมา่ ชมสถาปัตยกรรมอนัวจิติรตระการตา 
หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับหาดใหญ ่สมควรแกเวลาน าคณะเดนิทางกลับสูป่ระเทศ
ไทย 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางกลับสู ่เมอืงไทย 

15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) น าท่านถงึยังด่านจังโหลน แวะซือ้สนิคา้ปลอดภาษี  ดวิตีฟ้ร ี อาท ิเชน่ น ้าหอม 

เหลา้ นาฬกิา ชอ็กโกแลต เพือ่เป็นของฝาก จนไดเ้วลานัดหมายอันสมควร น าคณะเดนิทางเขา้สูด่่าน

ไทย 

19.00 น. (เวลาโดยประมาณ) น าคณะเดนิทางกลับถงึ เมอืงตรงั โดยสวัสดภิาพ  พรอ้มทัง้รอยยิม้และความ
ประทับใจ   

เทีย่ว มาเลเซยี ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
 

*** โปรแกรมทัวรแ์ละเวลา อาจจะมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมแตจ่ะค านงึถงึประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั *** 
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อตัราค่าบริการ  

รายการ ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 
ราคาผูใ้หญ่ (พกัหอ้งละ  2 ท่าน)   สอบถาม 1,000 บาท 

 
 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถตูป้รับอากาศ รับจากหาดใหญ่ – ส่งด่านสะเดา 
- ค่ารถบสัปรับอากาศมาเลเซีย น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าท่ีพกั  1  คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว (4 ม้ือ) + อาหารวา่งตลอดการเดินทาง 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ไกดค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 
 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  กรณีลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จ 
- ค่าหนงัสือเดินทาง ( ตอ้งพาสปอร์ตเท่านั้น) และมีอายวุนัหมดอายกุารเดินทางไม่นอ้ยกวา่  6  เดือน    


