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 ก ำหนดกำรเดินทำง วนัที ่23-25 ตุลำคม 58 (ทวัร์วนัปิยะ)/วนัที ่05-07 ธันวำคม 58(ทวัร์วนัพ่อ)   
วนัแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ –  หำดใหญ่ – ปีนัง 
04.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ดยสารขาออกต่างประเทศชั้น 4  เคาน์เตอร์ F สายการบินไทย 

พร้อมตรวจเช็คสัมภาระและท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง   
06.15 น บินลดัฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี  WE 261 
07.40 น ถึงสนามบินหาดใหญ่ น าท่านเขา้เมือง จงัโหลน อ.สะเดา จ.สงขลา ผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง (ระหวา่งเดินทางเส

ริฟอาหารกล่องเพื่อความสะดวกเร่ืองเวลา)  
10.30 น. เดินทางสู่เมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ ณ.ปัจจุบนั เมืองอู่ขา้วอู่น ้าของประเทศมาเลเซีย เพลินตากบัทศันียภาพของ

ทุ่งนาอนังดงาม ดินแดนบา้นเกิดของท่านดร.มหาเธย ์บินมูฮมัหมดั ชมพพิธิภัณฑ์ข้ำว MUSEUM PADI ตระการ
ตากบัสุดยอดภาพวาดสามมิติ ภาพวาดฝาผนงัทีมีความสูง 8 เมตรยาว 103 เมตร กบัเร่ืองราววถีิชาวเมืองเคดาห์ท่ี
จะดึงคุณกลบัสู่เร่ืองราวทอ้งถ่ินเหมือนคุณอยู ่ณ สถานท่ีจริงแค่เพียงคุณสัมผสัดว้ยสายตา เป็นภาพวาดท่ีสวยท่ีสุด
ในประเทศมาเลเซียดว้ยมูลค่าประมาณ 11 ลา้นบาท 

เท่ียง บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (1)     
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บ่าย ถ่ายภาพความสวยงามของเมืองไทรบุรีกบัพระราชวงัโบราณบาไลเบซา ท่านสามารถ ชมพพิธิภัณฑ์พระรำชวงั
โบรำณ ท่ีรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชข้องสุลต่านเมืองไทรบุรี รวมถึงจดหมายเหตุของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รัชการท่ี 5 ) ต่อเจา้เมืองไทรบุรีแห่งสยามในอดีต และอีกมากมาย 

15.30 น. ถ่ายภาพความประทบัใจกบัมัสยซิำเฮร MASJID ZAHIR สร้างเร็จสมบูรณ์ในปี 1912 นบัวา่เป็นหน่ึงในมสัยดิท่ี
เก่าแก่ท่ีสุดของมาเลเซีย โดดเด่นดว้ยสถาปัตยกรรมแบบมวัร์ ซ่ึงมีโดมใหญ่อยูห่น่ึงโดม ลอ้มดว้ยโดมขนาดเล็ก
กวา่ และรายรอบดว้ยหออะซาน 

17.00 น. น าท่านเดินทางข้ำมสะพำนปีนัง  ( PENANG BRIDGE )  ท่ีเช่ือมแผน่ดินทั้งสองส่วนเขา้หากนัดว้ยระยะทางยาว
กวา่  13.5  กิโลเมตรไปข้ึนฝ่ังท่ีเมืองไปร์ ให้เป็นสะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
น าท่านชมอำคำรบ้ำนเรือนของชำวปีนัง ซ่ึงมีความหลากหลายทางวฒันธรรมมีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกบัชาติ
ตะวนัตก  เกาะปีนงัจึงเป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกรู้จกักนัดี จึงไดข้นานนามให้เป็น “ ไข่มุกแห่งตะวนัออก” 
พร้อมน าท่านถ่ายรูปกบัป้อมปืนประวตัิศำสตร์ จุดแรกท่ีนกัล่าอาณานิคมแห่งองักฤษยกพลข้ึนบกท่ีเกาะปีนงั 

18.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (2) 
19.00 น. เช็คอินโรงแรมท่ีพกัใจกลางเกาะปีนงั CITITEL PENANG HOTEL หรือเทยีบเท่ำระดับเดียวกนั  
วนัทีส่อง ปีนังซิตีท้วัร์ – เมืองมรดกโลกแห่งทำงวฒันธรรม OLD TOWN 
07.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (3)   
08.00 น. ยอ้นยคุสู่เมืองมรดกโลก สัมผสัเร่ืองราวประวติัศาตร์ของเมืองปีนงั ณ MUSEUM PENANG พิพิธภณัฑจ์ดัแสดง

ประวติัศาสตร์ของปีนงั เนน้ความส าคญัในช่วงเวลาแห่งการพฒันานิทรรศการกวา่ร้อยรายการ รวมทั้งเคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้ท าจาก ดิน หิน และกระเบ้ืองเคลือบ นอกจากนั้นยงัมีแผน่ท่ี แผนผงั และเร่ืองราวเก่ียวกบัรัฐมนตรีคน
แรก คือ ตนกู อบัดุล เราะฮุมาน TUNKU ABDUL RAHMAN  นอกจากนั้นยงัเตม็ไปดว้ยภาพเขียน และภาพถ่าย
ของปีนงั ในอดีตเม่ือสมยัท่ีถูกคน้พบ 

10.30 . น าท่านเท่ียวชม "ปีนัง สตรีท อำร์ท" ชมภำพวำด 3 มิติ  ซ่ึงสามารถพบเห็นภาพวาดต่างๆ ไดต้ามก าแพงขา้งถนน 
ผนงับา้นและตึก ประตู หนา้ต่าง และอ่ืนๆ โดยภาพวาดส่วนใหญ่จะเก่ียวกบัอิริยาบถต่างๆ ของเด็ก ๆ ไม่วา่จะเป็น 
ภาพเด็กป่ันจกัรยาน ภาพเด็กผูห้ญิงก าลงัผลกัดนัตวัเองข้ึนไปบนหนา้ต่างสองบาน ภาพเด็กก าลงัปีนเกา้อ้ีเพื่อหยบิ
ส่ิงของ และอ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก พร้อมถ่ายภาพเป็นความทรงจ าและเก็บเป็นท่ีระลึก 

12.00 น.    บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (4)   
13.00 น. น าคณะเยีย่มชม บ้ำนของชำวบะบำ ยะหยำ หรือทีช่ำวปีนังเรียกกันว่ำชำวเปอรำนำกัน PINANG PERANAKAN 

MANSION  ชมความสวยงามของบา้นโบราณอายกุวา่ 100 ปี ยอ้นรอยส่ิงของเคร่ืองใชข้องชาวเปอรานากนัท่ี
ท่านจะไดส้ัมผสัถ่ึงความรุ่งเรืองของเกาะหมากในอดีต 

14.30 น. น าท่านต่ืนเตน้กบัการนัง่รถรางข้ึนสู่ยอดเขา ปีนังฮิลล์ ซ่ึงมีความสูง 830 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล บนเนินเขา 
ปีนงั ฮิลล ์หรือ บูกิต เบนดารา BUKIT BENDARA เป็นท่ีท่ีสามารถเพลิดเพลินกบัทศันียภาพแบบกวา้งไกลสุด
สายตา ของเกาะปีนงั จุดสูงสุดของเกาะแห่งน้ี เป็นมุมดีท่ีสุดในการถ่ายภาพของจอร์จทาวน์ หรือมีความสุขง่ายๆ 
ดว้ยการสูดอากาศเยน็แสนบริสุทธ์ิท่ีจุดสุดยอดเขาปีนงัฮิลล ์  
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16.00 น. เลือกซ้ือขอกฝากจากเมืองปีนงัท่ีเล่ืองช่ือของเมืองปีนงั อาทิเช่น ขนมเป๊ียะ กาแฟ ช๊อคโกแล็ต เป็นตน้ 
17.00 น. เพลิดเพลินกบัการช๊อปป้ิงสินคา้แบรนเนมดน์านาชนิดนานาชนิด ณ หา้งสรรพสินคา้ PLAZA GURNEY  
18.00 น.  บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร (5)   
19.00 น. เดินทางกลบัเขา้สู่โรงแรมท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาสัย ราตรีสวสัด์ิ 
วนัทีส่ำม ปีนัง – หำดใหญ่ – กรุงเทพฯ  
07.00 น. บริการอาหารเชา้  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (6)   
08.00 น. ไดเ้วลาน าท่านเขา้ชมสถาปัตยกรรมอนังดงามระหวา่งสองประเทศ “วดัไชยมงัคลาราม” (วดัไทย) เป็นวดัเก่าแก่

อาย ุ161 ปี ถึง พ.ศ. 2549 มีพระนอนท่ียาวท่ีสุดในมาเลเซีย มีความยาว  108 ฟุต  และ “วดัธรรมิการาม”   (วดัพม่า)    
มีพระพุทธรูปยนืสลกัจากหยกสีขาว   พร้อมเลือกซ้ือของท่ีระลึกมากมาย  จากนั้นน าท่านอ าลาเกาะปีนงั เพื่อ
เดินทางมุ่งหนา้สู่ด่านสะเดา  

12.00 น.    บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร (7)  
15.00 น. น าท่านช๊อปปิงส้ินคา้ปลอดภาษีนานาชนิด เช่น  น ้าหอม นาฬิกา เส้ือผา้  เป็นตน้ ณ. ZONE DUTYFREE 
16.00 น. ไดเ้วลาน าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองด่านจงัโหลน จงัหวดัสงขลา    
17.00 น. เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่เพื่อเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพพร้อมรอยยิม้และความประทบัใจ 
18.20 น เหินฟ้าสู่สนมบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล ์เท่ียวบินท่ี WE 266  
19.45 น เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
 
 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร ออกเดนิทำง 25 ท่ำน ขึน้ไป มหีัวหน้ำทัวร์ 

 

* โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยู่กบัควำมปลอดภยั  
และผลประโยชน์ของท่ำนเป็นส่ิงส ำคญั * 

 

วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ พกั 

2 ท่านท่าน

ละ 

เด็กอายุต  า่กว่า 

12 ปีมีเตียง 

เด็กอายุต  า่

กว่า 12 ปี

ไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว 

23-25 ต.ค. 2558 (วนัปิยะ) 12,500.- 12,500.- 10,900.-  2,500.- 
  05-07 ธ.ค. 2558 (วนัพ่อ) 13,900.- 12,900.- 11,900.- 2,900.- 
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อตัรำค่ำบริกำรทีร่วม 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียว ตามโปรแกรม          
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 2  คืน penang  
 ค่าอาหาร  8  ม้ือ  รวมมิ้อเชา้ท่ีโรงแรม           
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามระบุในโปรแกรม                                                          
 มคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวก และบริการท่านตลอดการเดินทาง  
 ค่าธรรมเนียมในการเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ   

 
 อตัรำค่ำบริกำรทีไ่ม่รวม.  
 อตัราค่าบริการดงักล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%     
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมพิเศษนอกรายการ หรือสั่งทานเอง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั   

 
 เอกสำรทีใ่ช้เดินทำง 

 ส ำหรับนักท่องเทีย่วคนไทย(ไม่ต้องย่ืนวซ่ีำ) เตรียมพำสปอร์ตส ำหรับกำรเดินทำงเท่ำน้ัน 
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