
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
กาํหนดการเดนิทาง    ม.ีค.  - พ.ค.63  

วนัแรก      กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่- ปีนงั – วดัไทย-วดัพมา่ - กระเชา้ปีนงัฮลิล ์                       (B/L/D) 

06.00น.  คณะพรอ้มกันที�สนามบนิดอนเมอืงอาคารผู ้2ช ั�น 3  เคานเ์ตอร ์สายการบนิไลออนแอร์
เจา้หนา้ที�คอยอํานวยความสะดวกเรื�องสมัภาระและเอกสารในการเดนิทาง 

07.40น.   เหนิฟ้าสูห่าดใหญ ่โดยสายการบนิไลออนแอร ์เที�ยวบนิที�SL702 
09.15น.  ถงึหาดใหญ ่รถปรับอากาศรอนําทา่นเดนิทางสูอ่.สะเดาพรอ้มบรกิารของวา่ง 
11.00น.  รบัประทานอาหารกลางวนั(1) ณ รา้นอาหาร หลังอาหาร 
12.30น. นําคณะเดนิทางสูป่ระเทศมาเลเซยี ผา่นดา่นสะเดาของประเทศไทยทําการตรวจประทับตราหนังสอื

เดนิทาง และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง พธิกีารทางศลุกากรของประเทศมาเลเซยีทดีา่นบกูติคา
อตีั �ม จากนั�นออกเดนิทางตามเสน้ทางไฮเวยข์องมาเลเซยีทเีชื�อมตอ่ระหวา่งไทยกับสงิคโปร ์

14.30น.     เดนิทางงึ รฐัปีนงั เมอืงมรดกโลก เดนิทางขา้มสะพานปีนัง ที�ยาวกวา่ 13 กโิลเมตรนําท่านชมเมอืง 
จอรจ์ทาวน ์ถ่ายรูปคูก่ับป้อมปราการคอรน์, ผา่นชม State Assembly/City   Hall/ Town Hall/ 
Court Building/ St. GeoresChurch ,ชมวดัไทย(วดัไชยมังคลาราม) กราบพระพทุธไสยาสน์  ชม
และถา่ยรปูวดัพมา่อยูต่รงขา้มกับวดัไทย 

16.00น. นําทา่นชม วดัเค็ก ลก ซหีรอืวดัเขาเตา่เป็นวัดพุทธที�ใหญ่ที�สดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละ
รูจั้กกันอยา่งแพรห่ลายในดา้นการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมในรูปแบบของพมา่ จนีและไทยเขา้
ไวด้ว้ยกันไดอ้ย่างลงตัว สัญลักษณ์อันโดดเด่นภายในวัดแห่งนี�ไดแ้ก่ เจดยีเ์จ็ดชั �น ซึ�งรูจั้กกันใน
นามเจดยีพ์ระพทุธเจา้หมื�นองค ์โดยสรา้งขึ�นเพื�อถวายแดพ่ระโพธสิตัว ์ 



18.00น. นําท่านนั�งรถรางขึ�นสู่จุดชมววิ ปีนังฮลิล ์ชมววิทวิทัศน์ของตัวเมอืงรวมไปถงึเกาะปีนังแบบแบบ
กวา้งไกลสดุสายตา นั�นจงึทําใหบ้รเิวณนี� เป็นมุมดทีี�สดุในการถ่ายภาพตัวเมอืงจอรจ์ทาวน์ในยาม
ราตรอีกีดว้ย 

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

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

วนัที�สอง ปีนงั – อโิปร ์– ถํ �าเปรคั – คาเมรอ่น                                                                 (B/L/D) 

07.00น.  รบัประทานอาหารเชา้ (3) ณ หอ้งอาหารโรงแรม หลงัจากน ั�น เก็บสมัภาระเดนิทาง  
12.00น.  บรกิารอาหารกลางวนั(4) ณ ภัตตาคารเมอืง อโิป หลังจากนั�นออกเดนิทาง นําทา่นเที�ยวชม ถํ�า

เปรัค เป็นวดัถํ�าที�สําคัญวดัหนึ�งของมาเลเซยี ภายในถํ�ามภีาพจติรกรรมผนังถํ�าที�วาดโดยจติรกรชาว
จนีที�อาศัยอยูฮ่อ่งกง เป็นภาพขนาดใหญม่าก วดัถํ�าแหง่นี�ถอืเป็นสถานที�ศักดิ�สทิธิ� มรีปูปั�นพระ
โพธสิตัวเ์จา้แมก่วนอมิ  พระสงักัจจายนอ์งคใ์หญ ่วัดนี�หากจะเทยีบกับบา้นเราแลว้ถอืวา่เป็นวดัใหม่
ที�พึ�งเปิดเมื�อปี ค.ศ 1970 หรอื พ.ศ 2513 หลังจากมาเลเซยีไดรั้บเอกราชไดเ้พยีง 13 ปี 

15.00น.        นําทา่นเดนิทางถงึคาเมรอนไฮแลนด ์ 
 Cameron Highlandsสงูกวา่ระดับนํ�าทะเล  
 4,500 ฟิต สถานที�พักผอ่นตากอากาศที�ข ึ�นชื�อที� 
 สดุแหง่หนึ�งของประเทศมาเลเซยีนําทา่นเดนิทาง 
 ตามเสน้ทางที�คดเคี�ยวตามไหลเ่ขาชมทัศนยีภาพ  
 ที�สวยงามของธรรมชาตสิองขา้งทาง ระหวา่งทาง 
 แวะใหท้า่นชมนํ �าตก อสิกานดา้ที�สวยงามใหท้า่น 
 ไดถ้า่ยรปูตามอัธยาศัย จากนั�นขึ�นสูค่าเมรอนแวะให ้
 ทา่นชมไรช่าคาเมรอนที�ปลกูลดหลั�นทั�วทั�งขนุเขา 
 เป็นทัศนยีภาพที�สวยงามอสิระใหท้า่นชมิชา 
 คาเมรอนรสชาตดิ ีและเลอืกซื�อฝากคนทางบา้น 
 ตามอัธยาศัยระหวา่งทางทา่นจะไดช้มธรรมชาตบิน 
 เขาอันสลับซบัซอ้นเพลดิเพลนิกับความงดงามซึ�งประกอบดว้ยสิ�งกอ่สรา้งและประวตัติา่งๆ มากมาย 

คาเมรอนฯแบง่เป็นชมุชนเมอืงสามระดับ (สามชั �น)ทกุระดับจะมรีา้นคา้ โรงแรม ตลาด แมแ้ต่
ธนาคารในตา่งประเทศก็มาเปิดบนเขานี�ชั �นแรกชื�อRinglet ชั �นที�สอง Tanah Rata ชั �นที�สาม 
Bringchang 

18.00น.       บรกิารอาหารเย็น แบบสตมีโบท๊ ณ ภตัตาคาร (5)หลังจากนั�นเขา้พัก โรงแรม Heritage Hotel 
หรอืเทยีบเทา่ 

 วนัที�สาม คาเมรอ่น – DUTYFREE – ดา่นสะเดา – หาดใหญ ่- กรงุเทพฯ                            (B-L- ) 

07.00น. บรกิารอาหารเชา้(6) ณ หอ้งอาหารในโรงแรม หลังอาหารเก็บสมัภาระออกเดนิทาง 
 12.00น.  บรกิารอาหารกลางวนั(7) ณ ภตัตาคาร หลังอาหารนําทา่นเดนิทางกลับยังดา่น จังโหลน พา

ทา่นผา่นพธิกีารผา่นแดน จากนั�นอสิระใหท้า่นชอ้ปปิ� งสนิคา้ ณ DUTY FREEใหท้า่นเลอืกซื�อ
มากมาย จากนั�นออกเดนิทางสู ่หาดใหญอ่สิรใหท้า่นไดช้อ้ปปิ�ง ตลาดกมิหยงและสนัตสิขุ ไดเ้วลา
นําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่(อสิระอาหารเย็น) 

22.05น.  เหนิฟ้าออกเดนิทางจากหาดใหญโ่ดยสายการบนิไลออนแอร ์เที�ยวบนิ SL725 
23.35น.  ถงึสนามบนิดอนเมอืงดว้ยความสขุและความประทับใจ 



อตัราคา่บรกิาร 

  
อตัราคา่บรกิารนี�รวม  
- คา่ต ั�วเครื�องบนิ กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่– กรงุเทพฯ สายการบนิไลออนแอร ์
- คา่ที�พักโรงแรม 2 คนื (หอ้งละ 2 ทา่น)   
- คา่กระเชา้ปีนังฮลิล ์                
- คา่อาหาร (7 มื�อ)ตามรายการ 
- คา่ของวา่ง+นํ�าดื�ม  
- คา่รถปรับอากาศนําเที�ยว (ในกรณี 8 ทา่น เป็น Driver Guide)   
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งตามรายการ   
- คา่ประกันอบุัตเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาทตามเงื�อนไขของกรมธรรมป์ระกนัภัย  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีหัก ณ.ที�จา่ย 
 
อตัราคา่บรกิารนี�ไมร่วม  
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวตา่ง อาทเิชน่ คา่โทรศัพท ์,คา่ซกัรดี ,คา่เครื�องดื�มมนิบิาร ์ 
- คา่อาหาร เครื�องดื�มนอกเหนอืรายการ  
 
หลกัฐานประกอบการเดนิทาง หนงัสอืเดนิทาง Pass port อายกุารใชง้านคงเหลอืไมต่ํ�ากวา่ 6 เดอืน 
 
ส ิ�งที�ควรนําไปดว้ย รองเทา้สวมสบาย, ครมีและแวน่กันแดด, กลอ้งถา่ยรปู, ยาประจําตัว 
 
หมายเหต ุโปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�โดยคํานงึถงึประโยชนแ์ละ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ  
 
เง ื�อนไขการจอง 

มดัจําทา่นละ 5,000 บาท / ภายใน 3 วนั หลงัจากการจอง  
  สว่นที�เหลอืชําระกอ่นวนัเดนิทาง 15 วนั 
 
การยกเลกิ 
- หากแจง้หลังจากจา่ยเงนิมัดจําแลว้   ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิใดๆทั�งสิ�นใหก้ับลกูคา้ 
 
หมายเหต ุ  โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั�งนี�โดยคํานงึถงึประโยชน์และ
ความปลอดภัยของลกูคา้เป็นสําคัญ  
 

*** คา่ทปิไกดค์นขบัและหวัหนา้ทวัรท์า่นละ 300 บาท ตลอด 3 วนั   *** 
 
 

กําหนดการเดนิทาง ผูใ้หญ/่เด็ก พกัเดี�ยว 

 
วนัที� 8-10 / 22-24 ม.ีค.63 
 
วนัที� 5-7 / 26-28 เม.ย.63 
 
วนัที� 10-12 / 24-26 พ.ค.63 

 
 

 10,999 3,000 


