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อิโปห์ เสน่ห์แห่งขุนเขา   –  ปีนัง  มรดกโลก 3 วนั 2 คืน 

วนัแรก  หาดใหญ่ – กวัลา กงัซาร์  -  อิโปห์            -, - , - 

6.00 เจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับท่าน ท่ีจุดนดัพบ จากนั้นเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย ผา่นด่านสะเดาของประเทศไทย ทาํการตรวจ

ประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่าน บูกิตคายูอีตั้ม ผา่นเมืองจงัโหลน จิตรา 

อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ  

นาํคณะเดินทางสู่ เมืองกวัลา กงัซาร์ รัฐเปรัค ชมความงามของ Musjid Ubudiah  ท่ีสวยติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก ชม Galeri Sultan Azlan 

Shah ( ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ 4 RM. )  พระราชวงัเก่าท่ีเกบ็สะสม ในสมยัท่ี สุลต่าน ทรงปกครองเมือง เปรัค  ซ่ึงจดัแสดงหอ้งประทบัต่างๆ 

ของท่ีระลึก เช่น นาฬิกาโบราณ ภาพตอกตะปู รถโบราณ หลงัจากนั้นนาํท่านเขา้ชม ชมพระราชวงัไม ้ Istana Kenangan  ท่ีสร้างในปี 1926 

สร้างไวเ้ป็นท่ีประทบัชัว่คราว และเป็นวงัไมท่ี้ความคลาสสิค   

12.00  จากนั้นนาํคณะเดินทางสู่เมืองอิโปห์ รับประทานอาหารกลางวนั อิสระ  

13.00 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนั นาํคณะถ่ายรูป สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ ท่ีมีความคลาสสิค สวยงามของประติมากรรม หา

ภาพวาดฝาผนงั ในเมืองอิโปห์ ท่ีมีขนาดใหญ่เท่ากบัอาคาร เช่น รูปถุงกาแฟ ลุงด่ืมกาแฟ และถนนแห่งภาพวาด นมสัการหลวงพอ่โต ในวดัถํ้า

เปรัค  

18.00  นาํคณะเขา้ท่ีพกั รับประทานอาหารเยน็ อิสระ  เดินเล่นถนนคนเดินยามคํ่าคืน พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

วนัที ่2 อิโปห์  - Kelly Castle – ปีนัง  -  สตรีทอาร์ท        เช้า , -, - 

8.00  รับประทานอาหารเชา้ แลว้ นาํคณะเดินทางสู่ ปราสาท Kelly Castle  สร้างบนเนินเขา     ( ไม่รวมค่าเขา้ชม ท่านละ  10 RM. ) 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เกาะปีนงั 
12.00  รับประทานอาหารเท่ียงอิสระ   จากนั้น นาํท่านเท่ียว เกาะปีนงั Penang Island หรือท่ีคนไทยรู้จกัในนามเกาะหมาก “ไข่มุกแห่ง
ตะวนัออก” ขา้มสะพานปีนงั เช่ือมโยงแผน่ดินใหญ่ ยาวเป็นอนัดบั 6 ของโลก 13.5 กม. ชมความพิเศษท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นอย่างชดัเจนจาก 
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ลกัษณะอาคารตึกรามบา้นช่องของตะวนัและตะวนัออก อนัเป็นสมบติัท่ีไดรั้บเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกนัมา พาคณะข้ึนสู่ยอดเขา ปีนงั ฮิลล ์
บูกิตบนัดารา  ( ไม่รวมค่าเขา้ชม ผูใ้หญ่ 300   ) ถ่ายรูป แวะช็อปป้ิงหา้งดงั คอมตาร์ หรือ เกอร์น่ีพลาซ่า 
18.00  รับประทานอาหารเยน็อิสระ  นาํท่านเขา้ท่ีพกั ยา่นจอร์จทาวน ์
 
 
 
 
 
 

 

วนัที ่3  ปีนัง  - หาดใหญ่           เช้า , -, -  
8.00  รับประทานอาหารเชา้ แลว้ นาํท่านเดินทางสู่ เคก้ ลก ซี หรือเจดีย ์หม่ืนพระ ไหว ้เจา้แม่กวนอิมท่ี วดัเขาเต่า ชมเจดียห์ม่ืนพระ ซ่ึง
เป็นวดัท่ีมี สถาปัตยกรรมของ สาม ประเทศ รวมไวด้ว้ยกนั คือ แบบ จีน ไทย และพม่า และเป็นวดัจีนท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั  หลงัจากนั้นนาํท่าน
ชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมสัการพระพทุธไสยาสน์ และนาํชมวดัพม่า ท่ีมีสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตา 
12.00  รับประทานอาหารเท่ียง แบบอิสระ   ถ่ายรูปยา่นสตรีทอาร์ท เช่น รูปมงักร เด็กป้ิงขนม แมวยกัษ ์เด็กแกวง่ชิงชา้ มอเตอร์ไซด ์ประตู
แดง ...   และ ลองชิม ไอศกรีมในลูกสม้ นํ้าแขง็ใสลู กบอลยกัษ ์และเลือกซ้ือของท่ีระลึก ยา่น สตรีทอาร์ท  และเดินเล่น ยา่นลิตเต้ิลอินเดีย วดั
เจา้แม่กวนอิม ถ่ายรูป City Hall , Town Hall  บริเวณ เมืองมรดกโลก 
15.00  นาํคณะอาํลาเกาะปีนงั เดินทางกลบัสู่ประเทศไทย แวะด่านดิวต้ีฟรี ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้ปลอดภาษี นาํคณะส่งท่ีพกั ใน
หาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพพร้อมกบัความประทบัใจ 
( โปรแกรมอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ) 
 

เสนอราคาท่านละ   
จาํนวนผู้เดนิทาง 2 - 3 4 - 5 6 - 7 8 -9 10 
ราคา / ท่าน  9500 5750 4500 4100 3650 
 

หมายเหตุ  : ราคาดงักล่าวเป็นราคามาตรฐานเดนิทางได้ทุกวนั ราคาอาจเปล่ียนแปลงตามช่วงวนัหยุดเทศกาลไทย และ 
มาเลเซีย 
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ราคาดังกล่าวได้รวม : 

- รถใหบ้ริการตามโปรแกรม 
- ค่าท่ีพกั โรงแรม ในอิโปห ์และ ปีนงั หอ้งละ 2 ท่าน  พร้อมอาหารเชา้ 

- ค่าประทบัตราหนงัสือเดินทาง ณ ด่านสะเดา  

- ค่านํ้าด่ืมและขนมใหบ้ริการ  
- ค่าประกนัภยัอบุติัเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ( ภายใตเ้ง่ือนไขบริษทั ) 

 
ราคาดังกล่าวมไิด้รวม : 
     -   ค่าทาํหนงัสือเดินทาง 

     -   ภาษีมูลค่าเพิม่ / ภาษีหกัคืน ณ ท่ีจ่าย และภาษีอ่ืนๆ 

     -   ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมและอ่ืนๆ นอกเหนือรายการ 

     -   ไม่รวมค่าทิป พนกังานขบัรถ และมคัคุเทศก ์

     -   ค่าเขา้ชมต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ค่าเขา้ชม Galeri Sultan Azlan Shah  ท่านละ 4 RM. 

ปราสาท Kelly Castle ท่านละ  10 RM. 

ค่ารถรางไฟฟ้า ปีนงัฮิลล ์ผูใ้หญ่ ท่านละ 300 บาท เดก็ ท่านละ 150 บาท 

 
           

 

               

 

      

 

เดินทางเป็นหมูค่ณะ ราคาพิเศษ ติดต่อสอบถามได ้ค่ะ 


