
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง   ก.พ. - พ.ค. 62  

วนัแรก      กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่- ปีนงั – วดัไทย-วดัพมำ่ - กระเชำ้ปีนงัฮลิล ์                       (B/L/D) 

06.00น.  คณะพรอ้มกันที่สนำมบนิดอนเมอืงอำคำรผู ้2ช ัน้ 3  เคำนเ์ตอร ์สำยกำรบนิไลออนแอร์
เจา้หนา้ทีค่อยอ านวยความสะดวกเรือ่งสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 

07.40น.   เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสำยกำรบนิไลออนแอร ์เทีย่วบนิทีS่L702 
09.15น.  ถงึหำดใหญ ่รถปรับอากาศรอน าทา่นเดนิทางสูอ่.สะเดาพรอ้มบรกิำรของวำ่ง 
11.00น.  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั(1) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร 
12.30น. น าคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยท าการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของประเทศมาเลเซยีทดีา่นบกูติคา
อตีัม้ จากนัน้ออกเดนิทางตามเสน้ทางไฮเวยข์องมาเลเซยีทเีชือ่มตอ่ระหวา่งไทยกับสงิคโปร ์

14.30น.     เดนิทางงึ รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ทีย่าวกวา่ 13 กโิลเมตรน าท่านชมเมอืง 
จอรจ์ทำวน ์ถ่ายรูปคูก่ับป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ 
Court Building/ St. GeoresChurch ,ชมวดัไทย(วดัไชยมังคลาราม) กราบพระพทุธไสยาสน์  ชม
และถา่ยรปูวดัพมา่อยูต่รงขา้มกับวดัไทย 

16.00น. น ำทำ่นชม วดัเค็ก ลก ซหีรอืวดัเขำเตำ่เป็นวัดพุทธทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละ
รูจั้กกันอยา่งแพรห่ลายในดา้นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพมา่ จนีและไทยเขา้
ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี้ไดแ้ก่ เจดยีเ์จ็ดชัน้ ซึง่รูจั้กกันใน
นามเจดยีพ์ระพทุธเจา้หมืน่องค ์โดยสรา้งขึน้เพือ่ถวายแดพ่ระโพธสิตัว ์ 



18.00น. น าท่านน่ังรถรางขึน้สู่จุดชมววิ ปีนังฮลิล ์ชมววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงรวมไปถงึเกาะปีนังแบบแบบ
กวา้งไกลสดุสายตา น่ันจงึท าใหบ้รเิวณนี้ เป็นมุมดทีีส่ดุในการถ่ายภาพตัวเมอืงจอรจ์ทาวน์ในยาม
ราตรอีกีดว้ย 

19.00น.    บรกิารอาหารเย็น(2)ณ หอ้งอาหาร หลังอาหารน าท่านเขา้พักโรงแรม CITYTEL หรือเทียบเท่า 
พักผอ่นตามอัธยาศัย 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

วนัทีส่อง ปีนงั – อโิปร ์– ถ ำ้เปรคั – คำเมรอ่น                                                                 (B/L/D) 

07.00น.  รบัประทำนอำหำรเชำ้ (3) ณ หอ้งอำหำรโรงแรม หลงัจำกน ัน้ เก็บสมัภาระเดนิทาง  
12.00น.  บรกิารอาหารกลางวนั(4) ณ ภัตตาคารเมอืง อโิป หลังจากนัน้ออกเดนิทาง น าทา่นเทีย่วชม ถ ้า

เปรัค เป็นวดัถ ้าทีส่ าคัญวดัหนึง่ของมาเลเซยี ภายในถ ้ามภีาพจติรกรรมผนังถ ้าทีว่าดโดยจติรกรชาว
จนีทีอ่าศัยอยูฮ่อ่งกง เป็นภาพขนาดใหญม่าก วดัถ ้าแหง่นีถ้อืเป็นสถานทีศ่ักดิส์ทิธิ ์มรีปูป้ันพระ
โพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ  พระสงักัจจายนอ์งคใ์หญ ่วัดนีห้ากจะเทยีบกับบา้นเราแลว้ถอืวา่เป็นวดัใหม่
ทีพ่ ึง่เปิดเมือ่ปี ค.ศ 1970 หรอื พ.ศ 2513 หลังจากมาเลเซยีไดรั้บเอกราชไดเ้พยีง 13 ปี 

15.00น.        น าทา่นเดนิทางถงึคำเมรอนไฮแลนด ์ 
 Cameron Highlandsสงูกวา่ระดับน ้าทะเล  
 4,500 ฟิต สถานทีพั่กผอ่นตากอากาศทีข่ ึน้ชือ่ที ่
 สดุแหง่หนึง่ของประเทศมาเลเซยีน าทา่นเดนิทาง 
 ตามเสน้ทางทีค่ดเคี๊ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพ  
 ทีส่วยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง ระหวา่งทาง 
 แวะใหท้า่นชมน ำ้ตก อสิกำนดำ้ทีส่วยงามใหท้า่น 
 ไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัย จากนัน้ขึน้สูค่าเมรอนแวะให ้
 ทา่นชมไรช่าคาเมรอนทีป่ลกูลดหลั่นท่ัวทัง้ขนุเขา 
 เป็นทัศนยีภาพทีส่วยงามอสิระใหท้า่นชมิชา 
 คาเมรอนรสชาตดิ ีและเลอืกซือ้ฝากคนทางบา้น 
 ตามอัธยาศัยระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตบิน 
 เขาอันสลับซบัซอ้นเพลดิเพลนิกับความงดงามซึง่ประกอบดว้ยสิง่กอ่สรา้งและประวตัติา่งๆ มากมาย 

คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชัน้)ทกุระดับจะมรีา้นคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ต่
ธนาคารในตา่งประเทศก็มาเปิดบนเขานีช้ัน้แรกชือ่Ringlet ชัน้ทีส่อง Tanah Rata ชัน้ทีส่าม 
Bringchang 

18.00น.       บรกิารอาหารเย็น แบบสตมีโบท๊ ณ ภตัตำคำร (5)หลังจากนัน้เขา้พัก โรงแรม Heritage Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัทีส่ำม คำเมรอ่น – DUTYFREE – ดำ่นสะเดำ – หำดใหญ ่- กรงุเทพฯ                            (B-L- ) 

07.00น. บรกิำรอำหำรเชำ้(6) ณ หอ้งอำหำรในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
 12.00น.  บรกิำรอำหำรกลำงวนั(7) ณ ภตัตำคำร หลังอาหารน าทา่นเดนิทางกลับยังดา่น จังโหลน พำ

ทำ่นผำ่นพธิกีำรผำ่นแดน จากนัน้อสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้ ณ DUTY FREEใหท้า่นเลอืกซือ้
มากมาย จากนัน้ออกเดนิทางสู ่หาดใหญอ่สิรใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิง ตลาดกมิหยงและสนัตสิขุ ไดเ้วลา
น าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่(อสิระอาหารเย็น) 

22.05น.  เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญโ่ดยสำยกำรบนิไลออนแอร ์เทีย่วบนิ SL725 
23.35น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 



อตัรำคำ่บรกิำร 

  
อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม - คำ่ต ัว๋เครือ่งบนิ กรงุเทพฯ – หำดใหญ ่– กรงุเทพฯ สำยกำรบนิไลออนแอร ์

- คา่ทีพั่กโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   
- คา่กระเชา้ปีนังฮลิล ์                
- คา่อาหาร (7 มือ้)ตามรายการ 
- คา่ของวา่ง+น ้าดืม่  
- คา่รถปรับอากาศน าเทีย่ว (ในกรณี 8 ทา่น เป็น Driver Guide)   
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งตามรายการ   
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาทตามเงือ่นไขของกรมธรรมป์ระกนัภัย  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และภาษีหัก ณ.ทีจ่า่ย 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม - คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครือ่งดืม่มนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครือ่งดืม่นอกเหนอืรายการ  

หลกัฐำนประกอบกำรเดนิทำง หนงัสอืเดนิทำง Pass port อำยกุำรใชง้ำนคงเหลอืไมต่ ำ่กวำ่ 6 เดอืน 
สิง่ทีค่วรน ำไปดว้ย รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจ าตัว 
หมำยเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชนแ์ละ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ  
เง ือ่นไขกำรจอง 

มดัจ ำทำ่นละ 5,000 บำท / ภำยใน 3 วนั หลงัจำกกำรจอง  
  สว่นทีเ่หลอืช ำระกอ่นวนัเดนิทำง 15 วนั 
กำรยกเลกิ 
- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจ าแลว้   ขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 5,000 บาท  
- หากแจง้ระหวา่ง 15-8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิค์นืเงนิใหก้ับลกูคา้จ านวน 50%  
- หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนั กอ่นวนัเดนิทาง  ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ใหก้ับลกูคา้ 
หมำยเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้โดยค านงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ  
 

*** คำ่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนำ้ทวัรท์ำ่นละ 300 บำท ตลอด 3 วนั   *** 
 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัที ่17-19 ก.พ. 62  12,999 

3,000 

วนัที ่10-12/24-26 ก.พ. 62 , 3-5/10-
12/17-19/24-26 ม.ีค. 62 

10,999 

วนัที ่31 ม.ีค. - 2 เม.ย. 62 10,999 

วนัที ่ 21-23/28-30/12-14 พ.ค. 62  10,999 

  


