
 

 

รหัสทัวร SUP1902494 

ทัวรมาเลเซีย INTENSIVE PENANG เจาะลึก เมืองมรดกโลก....ปนัง  
3 วัน 2 คืน (FD) 
วดัไชยมังคลาราม   วัดธรรมิการาม    หมูบานชาวประมง Chew Jetty 
ปนัง ฮิลล   วัดเค็ก ลก ซี (วัดเขาเตา)   จอรจทาวน   สตรีท อารต 
Street Food ถนน Gurney Drive 

ขึ้นชมวิวช้ัน 60 THE TOP,KOMTAR 

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก กรุงเทพฯ –– ปนัง – วัดไชยมังคลาราม – วัดธรรมิการาม  - หมูบาน

ชาวประมง Chew Jetty  (-/-/D) 
09.00 น. คณะพรอมกันทีส่นามบินดอนเมือง ชั้น3 ประตู1 เคานเตอร2 สายการบิน AIR 

ASIA โดยเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสาร
และสัมภาระ 

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

11.05 น. เหินฟ�าสู เมืองปนัง โดยสายการบิน 
โดยสายการบิน แอร เอเชีย เท่ียวบนิที่ FD403  

13.50 น. ถึงสนามบนิปนังหลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองเรียบรอย จากน้ันตรวจคนเขา
เมืองแลว นําทานเดินทางสูปนัง ประเทศมาเลเซีย 

 
 นําทานชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน “พุทธชัยมงคล” 

นับเปนวัดไทยที่ เกาแกที่สุดในปนังและมีพระพุทธไสยาสนที่ยาวที่สุดใน
มาเลเซีย เปนวัดไทยสรางตั้งแต พ.ศ. 2388 สรางโดยบริษัทอินเดียตะวันออก 
(East India Company) ซึ่งเปนบริษัท
การคาของอังกฤษในนามของสมเด็จพระ
ราชินีนาถวิกตอเรีย ศิลปะของวัดไชยมัง
คลารามน้ันเปนการผสมผสานระหวาง
ศิลปะไทย พมา และจีนเขาดวยกัน ซึ่งทํา
ใหวัดแหงน้ีมีสีสันสะดุดตา ทําใหเกาะ
ปนังมีวัดไทยท่ีเปนศูนยรวมของชาวพุทธ 

 และนําชม “วัดธรรมิการาม” ซึ่งเปนสถาปตยกรรมรูปแบบพมาที่อยูตรงขาม
กัน เปนวัดพมาเพียงวัดเดียวในปนัง นับเปนอีกวัดหน่ึงที่มีบรรยากาศสงบ ให
ความรูสึกรมเย็นจิตใจ เปนอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือความเปนสิริมงคล  

 



 

 

 จากน้ันนําทานเดินทางสู หมูบานชาวประมง Chew Jetty ที่สรางยื่นออกไปในทะเล ได
เลาถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมของผูคนวา ยังมีการประกอบอาชีพประมงกันอยู  โดยหมูบานตั้งอยู
ริมทะเล พอเราเดินไปเร่ือยๆ เหมือนกับ เรากําลังเดินไปกลางทะเล 

 
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 

นําทานเขาสูที่พัก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรือ
เทียบเทา  

 
วันที่สอง  ปนัง ฮิลล - วัดเค็ก ลก ซี – จอรจทาวน – สตรีท อารต - Street Food - 

Gurney Drive  (B/L/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางสู ปนังฮิลล (Penang Hill)  หรืออีกชื่อคือ บูกิต เบน
ดีรา (Bukit Bendera) ตั้งอยูบนเนินเขา สูงจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 823 เมตร ดวยความสูงระดบัน้ี จึงทําใหอากาศเย็นสบาย 
บริสุทธิ์ สดชื่น และ ดวยความท่ีอยูบนเขา จึงเปนจุดชมวิวพาโนรามา
ไดอยางเลิศเลอของเมืองจอรจทาวน (George Town) และเมือง
ใกลเคียง ทั้งยังไดเห็นสัตวป�านารักๆ หลากหลายชนิดอีกดวย สามารถ
ขึ้นชมบรรยากาศดานบนดวยรถราง ทําใหสามารถชมความงาม

ระหวางทางไดดวย  
(ราคารวมคาบตัรแบบ NORMAL LANE)   
 
จากน้ันนําทานเดินทางสู วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดียหม่ืนพระ รูจักกันในอีกชื่อหน่ีง
คือ Temple of Supreme Bliss เปนวัดพุทธที่ใหญที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และเปนหน่ึงในวัดดงัของปนัง สรางขึ้นในป ค.ศ. 1893 มีสิ่งที่นาสนใจ 
เชน หอสวดมนต เจดีย หอระฆัง สิ่งที่โดดเดนทีสุ่ด เจดียสมเด็จพระรามหก (เจดีย
พระพุทธเจา 10,000 พระองค) เปนสัญลักษณท่ีแสดงถึงความสามัคคีระหวาง
นิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดียเกิดจากการผสมผสานฐานเจดียแบบ



 

 

จีน ตัวเจดียตามแบบไทย และยอดเจดียแบบพมาเขาดวยกัน (ทานใดตองการขึ้น
กระเชาเพ่ือสักการะเจาแมกวนอิม สามารถซื้อต๋ัวไดทานละ 6-16 RM)   

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นําทานชอปปم�ง Queensbay Mall หางสรรพสินคาท่ีใหญที่สุดในปนัง และมี
รานคากวา 400 รานกระจายออกไปทั่ว สินคาแบรนดเนม และเปนที่นิยม เชน 
Gap , Guess , Timberland , Giordano 
ชมเมืองจอรจทาวน ผานชมป�อมปนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย 
อนุสาวรียสงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งไดรับรางวัลมรดกโลก
จากองคกร UNESCO ชมศิลปะกําแพงที่ไมเหมือนใครยานจอรจทาวน “สตรีท 
อารต” ที่เลาเรื่องยานเมืองเกาไดอยางมีชีวิตชีวาและลงตัว เปนเมืองมรดกโลกคู
กับเมืองมะละกา ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมที่งดงามไวไดอยาง
ครบถวน ไฮไลทสําคัญคือ ภาพวาดสตรีทอารต  (Street Art) ที่ถายทอดความ
เปนเอเชียสะทอนวิถีชีวิตของชาวปนัง ผานภาพวาดเพิ่มสีสันสรางเสนหใหจอรจ
ทาวนเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น  “Street Food” ที่ น่ีเต็มไปดวยอาหารที่มีความ
หลากหลาย “Gurney Drive” เปนทางเดินเลนริมทะเลที่เปนที่นิยมภายในปนัง   
 

Street Art in George town >> 
http://www.tourismpenang.net.my/pdf/street-art-brochure.pdf 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

***(อิสระอาหารคํ่า เพ่ือความสะดวกในการทองเที่ยว)*** 
ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องช่ือของเมืองปนัง 

 
นําทานเขาสูที่พัก Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรือ
เทียบเทา  

 
วันที่สาม ชมวิวช้ัน 60 THE TOP,KOMTAR - สนามบิน – กรุงเทพ  (B/L/-) 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของปนังจากจดุชมวิว เดอะท็อป (THE 
TOP) (RAINBOW SKYWALK + Observatory Deck) ประสบการณการ
เดินบนจุดสูงสุด ในอาคารคอมตาร (Komtar) ซึ่งเปนอาคารที่สูงที่สุดในเมือง 
ตั้งอยูที่จุดสูงสุดของจอรจทาวนอยูที่ช้ัน 68 เปนโอกาสเดียวที่คุณจะไดสอดสายตา
มองขามหลังคาอาคารตาง ๆ ในปนังไปที่ภูเขาและมหาสมุทร มอบประสบการณที่
นาต่ืนเตนในการเดินบนอากาศ 816 ฟุตเหนือระดับน้ําทะเล ในขณะเดียวกันหอดู
ดาวปรบัอากาศที่ช้ัน 65 ยังมีทางเดินกระจกที่ใหคุณดูโลกขางลาง (รวมคาบัตร
ขึ้นชมวิว) 
 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  นําทานแวะซื้อของฝาก ของที่ระลกึทีโ่รงงานช็อกโกแลตปนัง  



 

 

 
 
......... น. ไดเวลาอันสมควร คณะพรอมกัน ณ จุดนัดหมาย  
16.45 น. นําทานลัดฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air Asia เท่ียวบินที่ FD402               
17.30 น. เดินทางถึงสนามบนิดอนเมือง พรอมความประทับใจ 

 
“มากกวาความชํานาญ คือ การใหบริการดวยใจ” 

 
หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธในการปรับเปลี่ยนราคา หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันของสายบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการ 
**สําหรับหนังสือเดินทางตางชาติเก็บเพ่ิม 1,000 บาท** 

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
 (ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 
DEC 19 

ไฟลท วันเดินทาง ราคา/ทาน 
พักหองคู 

จอยแลนด 
หักคาตั๋ว

คืน 
พักเด่ียวเพ่ิม 

FD403 
1105-
1350 

// 
FD402 
1645-
1730 

06-08 DEC 19 11,999.- -6,000.- 

2,900 
 

29-31 DEC 19 
วันหยุดปใหม 12,999.- -6,000.- 

30 DEC – 1 JAN 
วันหยุดปใหม 12,999.- -6,000.- 

 
- แจงขอมูลสําคัญ - 

1. ***ราคาโปรโมช่ัน ไมมีราคาเด็ก*** 
2. ทารกอายุต่ํากวา 2 ป  ราคา 3,500 บาท 
3. เงื่อนไขการจอง มัดจําทานละ 5,000 บาท พรอมสงสําเนาหนาพาสปอรตใหเจาหนาที่

จองทัวร / สวนที่เหลือจายกอนเดินทาง 15 วัน 
 

4. *** ซีรีย FD น้ีเปนราคาโปรโมช่ัน หากยกเลิกไมสามารถคืนเงินที่ชําระมาแลวในทุกกรณี 
*** 

 
 
 



 

 

อัตรานี้รวม   
 คาต๋ัวเครื่องบิน และภาษีน้ํามัน กรุงเทพฯ– ปนัง - กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุป)  
 คารถโคชปรบัอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ระบุไวในรายการ  
 คาท่ีพัก 3 คืนพักหองละ 2 ทานตามรายการ  
 คาน้ําหนักกระเป�าเดินทาง ทานละไมเกิน 20 กก.  
 คาบัตรเขาชมสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ ตามรายการที่ไดระบุไว  
 คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรม

เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรงัรองแพทยและ
ใบเสร็จรบัเงินในการเบิก) 

 
อัตรานี้ไมรวม   

 ไมรวมคาทิปไกด + คาทิปคนขับรถ 1500 บาท เก็บที่สนามบิน 
(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตามความพึงพอใจในการบริการ) 

 คาทําหนังสือเดินทางไทย และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ  
 คาอาหาร และเครื่องด่ืมที่ไมไดระบุไวในรายการ  
 คาธรรมเนียมกระเป�าเดินทางท่ีน้ําหนักเกิน 20 กก.  
 คาใชจายอ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในรายการ เชน คาซักรีด โทรศัพท  คามินิบาร ฯลฯ  
 ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%   

 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกลเคียงกัน  

โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนากอนเดินทาง** 
 
เอกสารที่ใชในการเดินทาง   

 หนังสือเดินทางที่มีวันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันที่จะออก
เดินทาง 

 ตองมีหนาวางอยางนอย 2 หนา 
 



 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 
 
1. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินตองเดินทางตามวันที่ ที่ระบบุนหนาต๋ัวเทาน้ัน จึงไมสามารถยกเลิก 

หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางสวนใหกับทาน 

2. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใด 
ๆ 

 
3. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้ หากทานใชบรกิารของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม

เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด 

 
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 

เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
 
5. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได

ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เม่ือเกิดเหตุ
จําเปนสุดวิสัยจนไมอาจแกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือ
ไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ 
เชน การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ตางๆ เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเปนแบบ
เหมาจายเบ็ดเสร็จ หากทานสละสิทธิ์การใชบริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขาประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินในทุกกรณี  

 บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษัทขอ
สงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง 10 ทาน การไมรับประทาน



 

 

อาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ ไมสามารถขอหักคาบริการคืนได เพราะการชําระคา
ทัวรเปนไปในลักษณะเหมาจาย เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไมวาจะเปนการ
ชําระผานตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา
ทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆ 

 บริษัทฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ
และอ่ืนๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพ่ิมเติมที่เกิดขึ้น
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บป�วย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือ
จากอุบัติเหตุตางๆ 

 
 

 


