
12:00 น.

ช่วงบ่าย

18:00 น.

19:00 น.

พัก

8.00 น.                 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

9.00 น. น าคณะเดินทางสู่ วดัไชยมงัคลาราม นมสัการพระพทุธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาะปีนงั และ วดัธรรมมิการาม 
หรือวดัพมา่ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบพมา่ ท่ีแสนงดงาม  แวะ ร้านขายของท่ีระลึก ขนมเป๊ียะ , บะกุ๊ดแต๋ ร้านช็อคโก
แลต น าท่านชมความงามของ เปอรานากนัแมนชัน่ หรือ บ่าบ๋า ยา่ย๋า ลูกท่ีเกิดจากชาวมสุลิม และ ชาวจีน ชม บา้น
สมยัโบราณท่ีมีสถาปัตยกรรมตามหลกัฮวงจุย้ เฟอร์นิเจอร์ประดบัมกุ ส่ิงของโบราณ ท่ีเก็บสะสม ห้องอาหาร ห้อง
ตอ้นรับแขก ห้องนอน และ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายสมยัโบราณ พิเศษกบั การชมเคร่ืองประดบั เพชร ทอง ส่ิงของมีค่า 
ในเทศกาล หรือ วนัพิเศษต่างๆ

                รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคาร

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะปีนงั  ขา้มสะพานปีนงั ท่ีมีความยาว 13.5 กม. น าคณะเดินทางสู่ยา่นเมืองจอร์จทาวน์  
เมืองมรดกโลก ท่ีไดรั้บรางวลัจากองคก์ร ยเูนสโก ดา้นวฒันธรรม และ สถาปัตยกรรม ซ่ึงรวมหลากหลายสญัชาติ ไว้
ดว้ยกนั และมี อายยุาวนานตั้งแต่ คริสตศ์ตวรรษ ท่ี 18  น าคณะเดินถ่ายรูปกบั ปีนงั สตรีทอาร์ท ถนนหลายสายท่ีมีรุป
วาดฝาผนงั และ เหล็กดดั หลากหลายแบบ อนัสะทอ้นถึงวิถีชีวิต ของชาวพ้ืนเมือง ในสมยัก่อน เช่น ยา่น อาร์เมอ
เน่ียน สตรีท ท่ีมีรูปฝาผนงั การละเล่นเชิดสิงโต, มงักร, แมวยกัษ ์และ ให้ท่านไดช็้อปป้ิงสินคา้ท่ีระลึกของพ้ืนเมือง 
และ ลองชิม ไอศกรีมในลูกสม้ ไอศกรีม บอลยกัษ ์, ยา่นถนนแห่ง ศาสนา หรือ Street of Harmony ท่ีรวม 4 ศาสนา 
ในถนนสายเดียวกนั คือ โบสถ ์เซนตจ์อร์จ วดัเจา้แมก่วนอิม วดัมหามาเรียมมนั และ มสัยดิ กาปิตนั เกอลิง  น าคณะ
ถ่ายรูป กบั สนามปาดงัท่ีมีอาคารสถาปัตยกรรม สไตล ์องักฤษ กบั ตึก City Hall , Town Hall ยา่นท่ีท างานของ
ราชการองักฤษ ในสมยัก่อน ป้อมปืน ฟอร์ทคอนวาลิส ท่าเรือท่ีกองทพัองักฤษ ยกทพัเขา้มาในสมยัก่อน และ ปีนงั 
ไดช่ื้อ วา่ เกาะหมาก หอนาฬิกา วิคตอเรีย ถ่ายรูปยา่น Clan Jetty หมู่บา้นชาวประมงโบราณ

น าคณะเดินทางสู่ ห้างเกอร์น่ี Gurney Plaza  อิสระช็อปป้ิงกบัสินคา้หลายหลายแบรนดด์งั เช่น Vinci , Padini , 
charles & keith  เป็นตน้

น าคณะเข้าที่พัก ณ โรงแรม ซิตีเ้ทล เอ็กซ์เพลส ปีนัง หรือ เทยีบเท่า
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ปีนัง เมืองมรดกโลก  "ไข่มุกแห่งตะวนัออก"  2 วนั 1คืน 

โปรแกรมเดนิทาง

อิสระกบัอาหารเยน็ ยา่น เกอร์น่ีไดฟ์ ฟู้ดสตรีท หน่ึงในยา่นฟู๊ ดสตรีทช่ือดงั ท่ีไดรั้บรางวลั ฟู๊ ด สตรีท ท่ีมีของกินมาก
ท่ีสุด  1 ใน 10 ของโลก ให้ท่านไดชิ้มอาหารพ้ืนเมือง หลากหลายเช้ือชาติ เช่น Char Koey Teow , Char Hor Fun , 
Hokkien Mee , Laksa , Wantan Mee , Lok Lok , Curry Mee    เมนูขนมหวาน เช่น Apom , ABC , Cendol

วนัที่สอง เค้ก ลก ซี เจดย์ี หม่ืนพระ – วดัไทย – วดัพม่า ( เช้า,  เที่ยง ,  -  )

วนัแรก
สนามบินหาดใหญ่ / ตัวเมืองหาดใหญ่ – ปีนัง ย่านเมืองมรดกโลก  -   Street Art  -  

Gurney Plaza
(  - ,  เที่ยง , -  )

8.30 น.– 9.30 น. เจา้หนา้ท่ีให้การตอ้นรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ประเทศมาเลเซีย
 ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย ท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง พิธีการ
ทางศุลกากรของมาเลเซียท่ีด่าน บูกิตคายอีูตั้ม ผ่านเมืองจงัโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บตัเตอร์เวิร์ธ
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12:00 น.                 รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภตัตาคาร

8.00 น. 

ช่วงบ่าย

ค่าบริการ

ออกเดินทางทุกวนัเสาร์ 9:30 น.*

เลือกวนั และเวลา เดินทางได*้ + ม้ือเยน็ วนัสุดทา้ย

ราคาส าหรับเด็ก อายตุ  ่ากวา่ 2 ปี ฟรี ไมคิ่ดค่าบริการ
ราคาส าหรับ เด็ก อาย ุ2 – 10 ปี พกักบัผูใ้หญ่   ไมเ่สริมเตียง คิดราคา 75 % จาก ราคาผูใ้หญ่

ราคาส าหรับเด็ก อาย ุ2 – 10 ปี  พกักบัผูใ้หญ่     มีเตียงเสริม คิดราคา 90 % จาก ราคาผูใ้หญ่

* ราคาดงักล่าวมิไดอ้ยูใ่นช่วงวนัหยดุ หรือ ช่วงเทศกาล

อตัราค่าบริการดงักล่าวนีร้วม

ค่ารถยนต ์หรือ รถตูป้รับอากาศ  VIP พร้อมพนกังาน Driver Guide ให้บริการ 

ค่าท่ีพกั โรงแรมซิต้ีเทล เอก็เพลส หรือ จอร์จทาวน์ ซิต้ี  ห้อง ละ 2 ท่าน หรือ โรงแรมเทียบเท่า
หากพกั โรงแรม ซนัเวย ์ปีนงั หรือ ซิต้ีเทลปีนงั จ่ายเพ่ิมท่านละ 200 บาท

ค่าน ้าด่ืมและขนมให้บริการ

น าคณะเดินทางสู่ วดัไชยมงัคลาราม นมสัการพระพทุธไสยาสน์ ขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาะปีนงั และ วดัธรรมมิการาม 
หรือวดัพมา่ ท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบพมา่ ท่ีแสนงดงาม  แวะ ร้านขายของท่ีระลึก ขนมเป๊ียะ , บะกุ๊ดแต๋ ร้านช็อคโก
แลต น าท่านชมความงามของ เปอรานากนัแมนชัน่ หรือ บ่าบ๋า ยา่ย๋า ลูกท่ีเกิดจากชาวมสุลิม และ ชาวจีน ชม บา้น
สมยัโบราณท่ีมีสถาปัตยกรรมตามหลกัฮวงจุย้ เฟอร์นิเจอร์ประดบัมกุ ส่ิงของโบราณ ท่ีเก็บสะสม ห้องอาหาร ห้อง
ตอ้นรับแขก ห้องนอน และ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายสมยัโบราณ พิเศษกบั การชมเคร่ืองประดบั เพชร ทอง ส่ิงของมีค่า 
ในเทศกาล หรือ วนัพิเศษต่างๆ

จ านวนผู้เดนิทาง สิทธิพิเศษ

เดินทางอยา่งนอ้ย 2 ท่าน

เดินทาง 3 ท่านข้ึนไป

เดินทาง 4 ท่านข้ึนไป

***โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
เที่ยว มาเลย์ / สิงคโปร์ อย่างสนุกสนาน และ รู้จริง! ไปกับ  K.S.T. Travel  โทร 081-6907253

น าคณะอ าลาเกาะปีนงั เดินทางกลบัประเทศไทย ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองประเทศมาเลเซีย  ช็อปป้ิง สินคา้ปลอด
ภาษี ห้างดิวต้ีฟรี ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง  ประทบัตราหนงัสือเดินทาง ณ ด่านไทย

3,950 บาท / ท่าน

หากตอ้งการข้ึนรถรางปีนงัฮิลล ์จ่ายเพ่ิม ผูใ้หญ่ ท่านละ 30 RM เด็ก ท่านละ 15 RM

จองและมัดจ า  ภายในงานรับของที่ระลกึ ฟรี! ทุกท่าน

เลือกวนั และเวลา เดินทางได*้ 

น าคณะเดินทางสู่ เคก้ ลก ซี หรือ วดัเต่า บนเทือกเขาแอร์ อิตมั ท่ีมีเน้ือท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั ชมความงามของ 3 
สถาปัตยกรรม แบบ พมา่ ไทย จีน ท่ีรวมกนัไว ้ใน เจดีย ์หม่ืนพระ นมสัการเจา้แมก่วนอิม เพ่ือความเป็นศิริมงคล  น า
คณะเดินทางสู่ ปีนงัฮิลล ์นัง่รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาแอร์ อิตมั กบัความสูงกวา่ 800 เมตร

อัตราค่าบริการ
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ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ ในโปรแกรม 

ค่าเขา้ชม เปอรานากนั แมนชัน่ 

ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการดงักล่าวนี ้ไม่รวม

ค่าตัว๋เคร่ืองบิน

ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  หรือ ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ค่ารถรางปีนงัฮิลล์

ค่าทิปพนกังานขบัรถ หรือ พนกังานต่างๆ 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากระบุไวใ้นรายการน าเท่ียว เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสัง่เอง

เง่ือนไข :

-

- หากมีการเปล่ียนแปลงโรงแรมเน่ืองจากห้องพกัเตม็ จะแจง้ให้ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ 

- หนงัสือเดินทางมีอายกุารใชง้านไม่ต  ่ากวา่ 6 เดือน ในวนัเดินทาง และเจา้ของกรุณาเป็นผูรั้บผิดชอบเอง   

- จ านวนผูเ้ดินทางนอ้ยกวา่ท่ีตกลง ราคาจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรม หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัข้ึน
-

-

- ระหวา่งการท่องเท่ียว หากลูกคา้ถอนตวั ก่อนการเดินทางส้ินสุดลง หรือ ไม่เขา้ชม สถานท่ีใดๆ  จะถือวา่สละสิทธ์ิ และ จะไม่คืนเงินทุกกรณี

- เน่ืองจากค่าอาหารในโปรแกรม เป็น แบบเหมาจ่าย ไม่สามารถคืนเงิน ในกรณีผูเ้ดินทางลดนอ้ยลง

เง่ือนไขการยกเลกิ "ทางบริษทั ไม่คืนเงนิมดัจ าในทุกกรณี" 

การเดนิทางต้องรู้

- ช่ือ และ นามสกุล ในการจอง ตัว๋เคร่ืองบิน / ทวัร์ / ห้องพกั / ประกนั ตอ้งเป็นช่ือตรงกบัหนงัสือเดินทาง ในวนัท่ีเดินทางเท่านั้น 

- ตอ้งใชห้นงัสือเดินทาง ในการท่องเท่ียวประเทศมาเลเซีย เท่านั้น และ มีอายกุารใชง้านเหลือมากกวา่ 6 เดือน

- กรุณาเตรียม ยาประจ าตวั   และ ตรวจสอบสภาอากาศก่อนการเดินทาง

- เวลา ในประเทศมาเลเซีย เร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชัว่โมง

- ประเทศมาเลเซียใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต ์ และปลัก๊ประเภทสามขา โดยทางบริษทัให้บริการ (ไม่คิดค่าบริการ) ตลอดการเดินทาง 

- สกุลเงิน ท่ีใชใ้นประเทศมาเลเซีย คือ ริงกิต (RM) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 8.7 -9.00 บาท ต่อ 1 ริงกิต 

ตอ้งเช็คห้องพกัวา่ง และ ระบุวนัเดินทาง กบัทางบริษทั อยา่งนอ้ย 1 เดือน เม่ือท าการจองระบุวนัท่ี แลว้ตอ้งมดัจ า 50 % ภายใน 3 วนั และช าระค่าใชจ่้ายส่วนท่ี
เหลือ 10 วนั ก่อนเดินทาง ตอ้งส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง 20 วนั ก่อนการเดินทาง

บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน นดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ ท่ีอยูน่อกเหนือจาการควบคุมของทาง
บริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือ ทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้

เที่ยว มาเลย์ / สิงคโปร์ อย่างสนุกสนาน และ รู้จริง! ไปกับ  K.S.T. Travel  โทร 081-6907253


