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ทัวร์มาเลเซีย - ปีนัง  
“เที่ยว 1 เมืองมรดกโลก” 3 วัน 2 คืน 
ปนัง “เมืองมรดกโลก” ศูนยกลางการศึกษาและศาสนสถาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

เดินทาง 12-14,26-28,27-29 พฤษภาคม 2561 

เดินทาง 8-10,15-17,22-24 มิถุนายน 2561 

เดินทาง 13-15,27-29,28-30 กรกฎาคม 2561 

ÃÒ¤Ò 14,555 ºÒ· 
ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินจากเชียงใหม่ / ไม่รวมทิปไกด์และคนขับ 
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01.วันแรกของการเดินทาง  เชียงใหม – ดอนเมือง - ปนัง “เมืองมรดกโลก”                  

06.15 น. คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานเชียงใหม  อาคารผูโดยสารภายในประเทศ เคานเตอรสายการบินแอรืเอเชีย 
07.25 น. ออกเดินทางสูดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD 3417 

 (ไม่รวมค่าตัว๋เครื่องบินจากเชียงใหม่) 
08.25 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมือง   
10.50 น. ออกเดินทางตอสู ปนัง ประเทศมาเลเซีย โดยเท่ียวบินท่ี FD 403 
13.35 น. คณะถึงทาอากาศยานนานาชาติปนัง PENANG INTERNATIONAL AIRPORT ผานพิธีการตรวจประทับตรา

หนังสือเดินทาง ผานพิธีศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอยแลว  
เจาหนาที่ใหการตอนรับคณะ พรอมรถบัสปรับอากาศ  

( เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่าประเทศไทย 1 ช่ัวโมง )  
 ถึงเกาะปีนัง “เมืองมรดกโลก” หรือที่คนไทยรูจักในนามเกาะหมาก “ไขมุกแหงตะวันออก” ชมความพิเศษที่

สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากลักษณะอาคารตึกรามบานชองของตะวันตกและตะวันออกอันเปนสมบัติท่ีไดรับ
เปนมรดก       ตกทอดสืบตอกันมา ลักษณะการกอสรางอาคารแหงความผสมผสานสถาปตยกรรม  

 ชมอดตีหมู่บ้านชาวประมง Chew Jetty อยูใกลบริเวณริมทะเลและสรางยื่นออกไปในทะเล เดินชม

บรรยากาศ  สัมผัสชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย หากเดินจนสุดทางดานในทาน จะพบกับศาลเจาริมทะเล ราน

ขายของที่ระลึกและรานอาหารเล็กๆ จากนั้นนําคณะ ผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์ หอนาฬิกาสมัยวิคตอเรีย ปอม

ปนคอนวอลลิส City Hall, Town Hall  สงครามโลกคร้ังที่ 1 ใหทานชมเมือง 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Cititel Express Hotel Penang  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

หรือ Berjaya Hotel Penang  หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 

02.วันท่ีสองของการเดินทาง  ปนัง “เมืองมรดกโลก”                                    

เช� า บริการอาหารเช�าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  

ขึ้นชม ปีนังฮิลล์ Penang Hill นั่งรถรางข้ึนปนังฮิลล ที่มีความสูง 823 เมตร เหนือระดับน้ําทะเลสามารถ

เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบกวางไกลสุดสายตาของเกาะปนัง อากาศเย็นแสนบริสุทธิ์  

 นําคณะนมัสการไหว เจาแมกวนอิม ทีว่ัดเขาเต่า ชมเจดียหมื่นพระ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 เขาชม พิพิธภัณฑ์ปีนัง Penang Museum มีการจัดแสดงภาพถายเกาๆ แผนที่ แผนผังและวัตถุโบราณทาง

ประวัติศาสตร กริชของมาเลเซีย เฟอรนิเจอรแบบจีน ผาปกและภาพวาดเมืองปนังในสมัยกอน  
อิสระชอปปง ณ หางสรรพสินคา GURNEY PLAZA  

คํ่า รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
 นําคณะเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม Cititel Express Hotel Penang  หรือเทียบเทา ระดับ 3 ดาว 

หรือ Berjaya Hotel Penang  หรือเทียบเทา ระดับ 4 ดาว 
 

03.วันท่ีสามของการเดินทาง  ปนัง “เมืองมรดกโลก” – ดอนเมือง – เชียงใหม                                            

เช� า บริการอาหารเช�าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม  
 Check-out จากโรงแรม พรอมตรวจเช็คสัมภาระ 
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        อิสระชมศิลปะภาพวาดฝาผนังปนัง Penang Street Art  ซึ่งอยูในถนนสายตางๆ ของจอรจทาวน ที่สะทอน

วิถีชีวิตในหลายๆ ดาน โดยศิลปนชาวลิทัวเนีย "เออรเนสต แซคาเรวิก" ที่วาดภาพชุด "มิเรอร จอรจทาวน"                      
( อิสระนั่งสามลอชมเมือง ไมรวมในทัวร ) ชมไดเฉพาะจุดในเสนทางผานเทานั้น 

 ชมวัดไทยที่ใหญที่สุดในปนัง “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน วัดพม่า ชมสถาปตยกรรม                  

อันวิจิตรตระการตา 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 แวะชอปปงเลือกซื้อสินคาของฝากตางๆ ทีร่านช็อกโกแล็ตและรานสินคาพ้ืนเมือง เชน บะกุดแต, ขนม 

นําคณะเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติปนัง PENANG INTERNATIONAL AIRPORT 
14.30 น. เช็คอินเคานเตอรสายการบินแอรเอเชีย คณะผานพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง 
16.45 น. คณะเหินฟาจากปนัง สูดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD 402  
17.30 น. ถึงทาอากาศยานดอนเมือง  
 
19.30 น. ออกเดินทางตอสู จ.เชียงใหม  โดยเที่ยวบินที่ FD 3425 
20.45 น. ถึงทาอากาศยานเชียงใหม  โดยสวัสดิภาพ 

 (ไม่รวมค่าตัว๋เครื่องบินจากเชียงใหม่) 
 

 
 

                  ( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )  

อัตราค่าบริการ ขั �นตํ่า 20 ท่านขึ�นไป   
จาํนวนผูเ้ดนิทางน้อยกว่าทีต่กลง ราคาจะตอ้งมีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึ �น  

อัตราคาบริการรวม 

  คาต๋ัวโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพรอมคาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการทัวรขางตน 
  คาที่พักหองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ หรือ ระดับเทียบเทา  
  คาอาหาร คาเขาชม และ คายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไวในรายการทัวรขางตน 
  เจาหนาที่บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกทุกทานตลอดการเดินทาง 
  คานํ้าหนักสัมภาระทานละไมเกิน 20 กิโลกรัม และ คาประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแตละ 
      สายการบินที่มีการเรียกเก็บ 
   
   คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง คุมครองในวงเงินทานละ 500,000 บาท  
   ตามเงื่อนไขของกรมธรรม 
    คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง จํานวนเงินจํากัดความรับผิดภายใตขอตกลงคุมครอง  
     น้ําดื่ม วันละ 1 ขวด ตอ ทาน  
     คาประกันอุบัติเหตุคุมครองตามกําหนดของกรมธรรม  
อัตราคาบริการไมรวม 

       คาภาษีมูลคาเพิ่ม  / ภาษีหักคืน ณ ที่จาย และภาษีอื่นๆ 
       คาอาหารและเคร่ืองดื่ม อื่นๆ นอกเหนือรายการ ที่ทานเรียกสั่งเอง รวมทั้งคาเปดขวด เหลา ไวน ตางๆ 
       คาทําหนังสือเดินทาง  
       คาทิปไกดและคนขับรถ ทานละ 500 บาท / ตลอดการเดินทาง 

 

อัตราค่าบริการทัวร์  พักคู่ท่านละ พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 

จํานวนผู้ใหญ่ 20 ท่าน  14,555.- 3,000.- 
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