
 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง  

วันแรก กรุงเทพฯ - หาดใหญ่–– ปีนัง – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม  - หมู่บ้าน
ชาวประมง  Chew Jetty  (-/-/D) 

04.30 น.                      คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ชัน้ 3 เคานเ์ตอรท่ี์ 11-12 สายการบนิ Lion Air 

โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสมัภาระ 

07.10 น.             เหินฟ้าสูอ่  าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยสายการบนิ ไลอ้อน แอร ์เท่ียวบนิท่ี SL702 

08.40 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาต ิหาดใหญ่ 

 จากนัน้น าทกุทา่นผา่นพิธีการการตรวจคนเขา้เมืองท่ี ดา่นตรวจคนเขา้เมืองสะเดา หลงัจากผา่นพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองแลว้ น าทา่นเดินทางสูปี่นงั ประเทศมาเลเซีย 



 

               น าท่านชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน ์“พุทธชัยมงคล” นับเป็นวัดไทยท่ี                              
เก่าแก่ท่ีสดุในปีนงัและมีพระพทุธไสยาสนท่ี์ยาวท่ีสดุในมาเลเซีย เป็นวดัไทยสรา้งตัง้แต ่พ.ศ. 2388 
สรา้งโดยบริษัทอินเดียตะวนัออก (East India Company) ซึ่งเป็นบริษัทการคา้ขององักฤษในนาม
ของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ศิลปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสานระหว่าง
ศลิปะไทย พม่า และจีนเขา้ดว้ยกนั ซึ่งท าใหว้ดัแห่งนีมี้สีสนัสะดดุตา ท าใหเ้กาะปีนงัมีวดัไทยท่ีเป็น
ศนูยร์วมของชาวพทุธ 
และน าชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบพม่าท่ีอยู่ตรงขา้มกนั เป็นวดัพม่าเพียง
วดัเดียวในปีนัง นับเป็นอีกวดัหนึ่งท่ีมีบรรยากาศสงบ ใหค้วามรูส้ึกรม่เย็นจิตใจ เป็นอีกทางเลือก
หนึ่งเพ่ือความเป็นสิรมิงคล  
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty ท่ีสรา้งย่ืนออกไปในทะเล ไดเ้ล่าถึง
วฒันธรรมดัง้เดิมของผูค้นว่า ยงัมีการประกอบอาชีพประมงกนัอยู่  โดยหมู่บา้นตัง้อยู่ริมทะเล พอ
เราเดนิไปเรื่อยๆ เหมือนกบั เราก าลงัเดินไปกลางทะเล 
เยน็รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรือเทยีบเท่า  

 

วันทีส่อง  ปีนัง ฮลิล ์- วัดเค็ก ลก ซ ี– จอรจ์ทาวน ์– สตรีท อารต์ - Street Food - Gurney Drive  
(B/L/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ปีนังฮิลล ์(Penang Hill)  หรืออีกช่ือคือ บูกิต เบนดีรา (Bukit Bendera) ตัง้อยู่
บนเนินเขา สูงจากระดบัน า้ทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสูงระดับนี ้จึงท าใหอ้ากาศเย็น
สบาย บริสุทธ์ิ สดช่ืน และ ดว้ยความท่ีอยู่บนเขา จึงเป็นจุดชมวิวพาโนรามาไดอ้ย่างเลิศเลอของ
เมืองจอรจ์ทาวน ์(George Town) และเมืองใกลเ้คียง ทัง้ยงัไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารกัๆ หลากหลายชนิด
อีกดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหว่างทางได้
ดว้ย (ราคารวมคา่บตัรแบบ NORMAL LANE)   
จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียห์ม่ืนพระ รูจ้กักันในอีกช่ือหน่ีงคือ Temple of 
Supreme Bliss เป็นวดัพทุธท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นหนึ่งในวดัดงัของปีนงั  
สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1893 มีสิ่งท่ีน่าสนใจ เช่น หอสวดมนต ์เจดีย ์หอระฆงั สิ่งท่ีโดดเด่นท่ีสุด เจดีย์
สมเด็จพระรามหก (เจดียพ์ระพุทธเจา้ 10,000 พระองค)์ เป็นสัญลกัษณท่ี์แสดงถึงความสามคัคี
ระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลกัษณะของเจดียเ์กิดจากการผสมผสานฐานเจดียแ์บบจีน ตวั
เจดียต์ามแบบไทย และยอดเจดียแ์บบพม่าเขา้ดว้ยกนั (ท่านใดตอ้งการขึน้กระเชา้เพ่ือสกัการะเจา้
แมก่วนอิม สามารถซือ้ตั๋วไดท้า่นละ 6-16 RM)   

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านช้อปป้ิง Queensbay Mall หา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสดุในปีนงั และมีรา้นคา้กวา่ 400 รา้น
กระจายออกไปทั่ว สินคา้แบรนดเ์นม และเป็นท่ีนิยม เชน่ Gap , Guess , Timberland , Giordano 



 

ชมเมืองจอร์จทาวน์ ผ่านชมป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์
สงครามโลกครัง้ท่ี 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชม
ศิลปะก าแพงท่ีไม่เหมือนใครย่านจอรจ์ทาวน ์“สตรีท อารต์” ท่ีเล่าเรื่องย่านเมืองเก่าไดอ้ย่างมี
ชีวิตชีวาและลงตัว  เป็นเมืองมรดกโลกคู่กับเมืองมะละกา ท่ียังคงรักษาวัฒนธรรมและ
สถาปัตยกรรมท่ีงดงามไวไ้ดอ้ย่างครบถว้น ไฮไลทส์  าคญัคือ ภาพวาดสตรีทอารต์  (Street Art) ท่ี
ถ่ายทอดความเป็นเอเชียสะทอ้นวิถีชีวิตของชาวปีนัง ผ่านภาพวาดเพิ่มสีสันสรา้งเสน่หใ์หจ้อรจ์
ทาวนเ์ป็นท่ีรูจ้ักมากยิ่งขึน้  “Street Food” ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยอาหารท่ีมีความหลากหลาย “Gurney 

Drive” เป็นทางเดนิเลน่รมิทะเลท่ีเป็นท่ีนิยมภายในปีนงั   
***(อิสระอาหารค ่า เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว)***ลิม้ลองอาหาร STREET FOOD 
อันเล่ืองชื่อของเมืองปีนัง 

                        น าท่านเข้าสู่ทีพั่ก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรือเทียบเท่า  

วันทีส่าม ชมวิวช้ัน 60 THE TOP,KOMTAR  -โรงงานช็อกโกแลตปีนัง  -  Hin Bus Depot Art Centre  
-ตลาดกิมหยง - ตลาดสันตสุิข - สนามบิน – กรุงเทพ  (B/L/-) 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทา่นเพลิดเพลินกบัทศันียภาพท่ีงดงามของปีนงัจากจดุชมวิว เดอะทอ็ป (THE TOP) 
(RAINBOW SKYWALK + Observatory Deck) ประสบการณก์ารเดนิบนจดุสงูสดุ ในอาคารคอม
ตาร ์(Komtar) ซึ่งเป็นอาคารท่ีสงูท่ีสดุในเมือง ตัง้อยูท่ี่จดุสงูสดุของจอรจ์ทาวนอ์ยูท่ี่ชัน้ 68 เป็น
โอกาสเดียวท่ีคณุจะไดส้อดสายตามองขา้มหลงัคาอาคารตา่ง ๆ ในปีนงัไปท่ีภเูขาและมหาสมทุร 
มอบประสบการณท่ี์นา่ต่ืนเตน้ในการเดนิบนอากาศ 816 ฟตุเหนือระดบัน า้ทะเล ในขณะเดียวกนั
หอดดูาวปรบัอากาศท่ีชัน้ 65 ยงัมีทางเดนิกระจกท่ีใหค้ณุดโูลกขา้งลา่ง (รวมค่าบัตรขึน้ชมวิว) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านแวะซือ้ของฝาก ของทีร่ะลึกที่โรงงานช็อกโกแลตปีนัง  

น าทา่นเดนิทางสู่  Hin Bus Depot Art Centre ซึ่งในอดีตเคยเป็นชมุทางรถบสัของบรษิัท Hin 
Company Ltd. มาก่อน ปัจจบุนั ท่ีน่ีจงึถกูใชจ้ดัแสดงนิทรรศการศลิปะ ท่ีเปิดใหป้ระชาชนทั่วไป
เขา้ชม และมีงานศลิปะใหม่ๆ หมนุเวียนมาใหช้มทกุเดือน 
เดนิทางกลับสู่ อ าเภอหาดใหญ่ 
น าท่านแวะซือ้ของฝาก ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ใน
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ตัง้อยู่บนอาคารสองชัน้ รมิถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชัน้บนเป็นรา้น
ขายสินคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้  ตลาดกิมหยงเป็นตลาดท่ีมีช่ือเสียงคูก่บั ตลาดสันตสุิข 
ซึ่งจ  าหนา่ยเครื่องใชไ้ฟฟ้า น า้หอมและเครื่องส าอาง ซึ่งอยูร่มิถนนนิพทัธอ์ทุิศ ในย่านเดียวกนั 
***(อิสระอาหารค ่า เพือ่ความสะดวกในการท่องเทีย่ว)*** 

......... น.          ได้เวลาอันสมควร คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย  
  น าทา่นเดนิทางกลบัสู่สนามบนิหาดใหญ่        
22.20 น. น าทา่นลดัฟ้ากลบักรุงเทพฯ โดยสายการบนิ Lion Air เท่ียวบนิท่ี SL725                 
23.50 น. เดนิทางถึงสนามบนิดอนเมือง พรอ้มความประทบัใจ 

 “มากกว่าความช านาญ คือ การให้บริการด้วยใจ” 



 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธใ์นการ
ปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้ของภาษีน า้มันของสายบิน 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอรต์ ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง*** 
 

อัตราค่าบริการ 

**ส าหรับหนังสือเดินทางต่างชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 

 ไม่รวมค่าทปิไกด ์+ ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบิน 
 (ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจในการบริการ) 

 

MAR 2020 

ไฟลท์ วันเดนิทาง 
ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด ์
หักค่าตั๋วคืน 

พักเดีย่วเพิม่ 

SL702  
0710-0840 

// 
SL725 

2215-2350 

20-22 MAR 2020 7,888.- -2,000.-  

3,500.- 

 27-29 MAR 2020 8,888.- -2,000.- 

 

APR 2020 

ไฟลท์ วันเดนิทาง 
ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด ์
หักค่าตั๋วคืน 

พักเดีย่วเพิม่ 

SL702  
0710-0840 

// 
SL725 

2215-2350 

11-13 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

9,888.- -2,000.- 

3,500.- 12-14 APR 2020 
วนัสงกรานต ์

9,888.- -2,000.- 

24-26 APR 2020 8,888.- -2,000.- 

 

MAY 2020 

ไฟลท์ วันเดนิทาง 
ราคา/ท่าน 
พักห้องคู่ 

จอยแลนด ์
หักค่าตั๋วคืน 

พักเดีย่วเพิม่ 

SL702  
0710-0840 

// 
SL725 

2215-2350 

08-10 MAY 2020 8,888.- -2,000.- 3,500.- 

 

 
 



 

แจ้งข้อมูลส าคัญ  
1. ***ราคาโปรโมชั่น ไมมี่ราคาเดก็*** 
2. ทารกอายตุ  ่ากว่า 2 ปี  ราคา 3,500 บาท 
3. เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัจากการจอง พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ให้

เจา้หนา้ท่ีจองทวัร ์/ สว่นท่ีเหลือจา่ยก่อนเดนิทาง 20 วนั 
4. *** ซีรีย ์SL นีเ้ป็นราคาโปรโมชั่น หากยกเลิกไมส่ามารถคืนเงินท่ีช าระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

อัตรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครื่องบนิ และภาษีน า้มนั กรุงเทพฯ– ปีนงั - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีระบไุวใ้นรายการ  
 คา่ท่ีพกั 3 คืนพกัหอ้งละ 2 ท่านตามรายการ  
 คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทาง ท่านละไมเ่กิน 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตา่ง ๆ ตามรายการท่ีไดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารท่ีเกิดขึน้

ระหวา่งวนัเดินทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรงัรองแพทยแ์ละใบเสรจ็รบัเงินในการเบิก) 

อัตรานีไ้ม่รวม   

 ไม่รวมค่าทปิไกด ์+ ค่าทปิคนขับรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบิน 
(ไม่รวมค่าทปิหัวหน้าทัวรต์ามความพงึพอใจในการบริการ) 

 คา่ท าหนงัสือเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนียมส าหรบัผูถื้อพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครื่องดื่มท่ีไม่ไดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนียมกระเป๋าเดนิทางท่ีน า้หนกัเกิน 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีมิไดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรีด โทรศพัท ์ คา่มินิบาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3%   

**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปล่ียนสายการบินในระดับเดยีวกัน เวลาใกล้เคียงกัน  

โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง** 

เอกสารทีใ่ช้ในการเดนิทาง   

 หนงัสือเดนิทางท่ีมีวนัก าหนดอายใุชง้านเหลือไมน่อ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัท่ีจะออกเดนิทาง 

 ตอ้งมีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

เงือ่นไขการยกเลิก 

1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบนิตอ้งเดินทางตามวนัท่ี ท่ีระบบุนหนา้ตั๋วเท่านัน้ จงึไมส่ามารถยกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้สิน้ ถา้กรณียกเลิก หรือเปล่ียนแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทัง้หมด

หรือบางสว่นใหก้บัทา่น 



 

2. กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทัง้ท่ีกรุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีบรษิัท
ระบใุนรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่บริการไมว่า่กรณีใด ๆ 

3. ทางบรษิัทฯ จะไมร่บัผิดชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิัทฯไดช้  าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

4. ทางบรษิัทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิด
จากความประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 

5. เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ จะถือว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

หมายเหตุ 

 บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์ ้ เม่ือเกิดเหตจุ  าเป็นสดุวิสยัจนไม่
อาจแกไ้ขไดแ้ละจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความ
รบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุดุวิสยับางประการ เชน่ การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 
เน่ืองจากรายการทวัรนี์เ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสรจ็ หากทา่นสละสิทธ์ิการใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรือ
ถกูปฏิเสธการเขา้ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนรายการไดต้ามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือน
การเดนิทางในกรณีท่ีมีผูร้ว่มคณะไมถ่ึง 10 ทา่น การไม่รบัประทานอาหารบางมือ้ไม่เท่ียวตามรายการ ไม่
สามารถขอหกัคา่บรกิารคืนได ้ เพราะการช าระคา่ทวัรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจ่าย เม่ือทา่นไดช้  าระเงินมดั
จ าหรือทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบรษิัทฯ 
จะขอถือวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่งๆ 

 บรษิัทฯไมร่บัผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณท่ี์เกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ ปฏิวตัแิละอ่ืนๆท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคมุของทางบรษิัทฯหรือคา่ใชจ้า่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย
, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 

 
 

 


