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สมัผสัการลอ่งเรอืส าราญท่องเท่ียวอยา่งมีระดบั โดยทีมงานทวัรเ์รอืมืออาชีพ 

ท่องเท่ียวเกาะปีนงั ลอ่งเรอืส าราญส ูน่่านน ้าสากล 

ใหท่้านไดพ้กัผอ่นบนเรอืส าราญในราคาท่ีท่านเอ้ือมถึง 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:(ออกเดนิทำงทกุวนัองัคำร – พฤหสับด)ี 

วนัแรก ดอนเมอืง – หำดใหญ ่– เกำะปีนงั 

 
07.30 น.     คณะเดนิทำงพรอ้มกนัทีส่นำมบนิดอนเมอืง อำคำรผูเ้ดนิทำงภำยในประเทศ 
09.50 น.     ออกเดนิทำงสูห่ำดใหญโ่ดยเทีย่วบนิ SL706 
  11.20 น. ถงึท่ำอำกำศยำนนำนำชำตหิำดใหญ่ รบัคณะขึน้รถปรบัอำกำศ บรกิำรของวำ่งขนมขึน้ชือ่

ของสงขลำ (Snack Box) น ำท่ำนเดนิทำงสู่ชำยแดน อ.สะเดำ (ระยะทำง 50 กม.) ผ่ำน
ข ัน้ตอนตรวจตรำลงประทบัหนงัสอืเดนิทำง ของท ัง้ดำ่น ตม. ไทยและมำเลเซยี (แวะใหค้ณะ
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แลกเปลีย่นเงนิตรำ หรอืจะซื้อซมิโทรศพัทไ์ด ้ณ รำ้นกำแฟ สถำนพีกัรถ) จำกน ัน้มุ่งหนำ้
เดนิทำงสูเ่กำะปีนงั ระยะทำง 140 กม. ผำ่นเมอืงอลอสตำร ์รฐัเคดำห ์จนถงึเมอืงบตัเตอรเ์วริธ์ 

 **** กรุณำแจ้งสำยกำรบนิที่ท่ำนเลือกใช้บรกิำรก่อนล่วงหน้ำเพื่อสะดวกในกำรปรบั

โปรแกรม และกรณุำเลอืกสำยกำรบนิเทีย่วบนิทีเ่ดนิทำงถงึหำดใหญไ่มเ่กนิ 13.00 น. *** 

17.30 น.       น ำทำ่นขำ้มสะพำนในอดตีทีเ่คยยำวเป็นอนัดบั 4 ของเอเชยี ยำวถงึ 13.5 กม.ทอดขำ้มทะเล  

เชื่อมต่อกนัระหว่ำงแผ่นดนิใหญ่และเกำะปีนงั เมืองที่รบักำรขนำนนำมว่ำ “ไข่มุกแห่ง

ตะวนัออก” นครทีร่วบรวมควำมพเิศษและผสมผสำน โลกตะวนัตกและโลกตะวนัออกกนัได้

อยำ่งกลมกลนื น ำทำ่นชม ป้อมปืนปรำกำรฟอรท์คอนวำลสิ “Fort Conwallis” ซึง่เป็นสถำนที่

ยกพลขึน้บกคร ัง้แรก ของเซอร ์ฟรำนซลิไลทร ์ในปี ค.ศ. 1786 ทีน่ ีเ่ป็นป้อมปืนเพือ่ป้องกนั

เมอืง ในสมยัอดตี แลว้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่กอรเ์นย่ไ์ดรถ์นนเลยีบชำยทะเลเป็นทีต่ ัง้ของศูนย์

อำหำรทีข่ ึน้ชือ่ทีค่นมำเลเซยีทุกคนตอ้งรูจ้กั ปลอ่ยคณะรบัประทำนอำหำรเย็นตำมอธัยำศยั

เพือ่คณะไดล้ ิม้รสอำหำรทอ้งถิน่ทีเ่กอืบ 100 รำ้นคำ้อยูในบรเิวณนี ้เขำ้สูโ่รงแรม Cititel หรอื 

เทยีบเทำ่ อสิระพกัผอ่นตำมอธัยำศยั รำตรสีวสัดิ ์             

 

วนัทีส่อง ซติีท้วัร ์– ลงเรอืส ำรำญ Super Star Libar (อำหำร เชำ้/เทีย่ง/เย็น) 

เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (Street Hamony) 

ที่ได้รบักำรประกำศเป็นมรดกทำงโลกทำงด้ำน “WORLD OF 

HERITAGE” จำกองคก์ำรยูเนสโก้ คณะชมบ้ำนเรอืนที่อำยุระ

มำกกว่ำ 400 ปี ซึ่งยงัคงมคีนอำศยัอยู่จรงิ ศำลเจำ้จนีทีเ่ก่ำแก่

ทีส่ดุ, มสัยดิทีร่บัเงนิบรจิำคจำกผูศ้รัทธำ, วดัแขกศำสนำฮนิด ูและ

สนิคำ้เครือ่งใชต้ำ่ง ๆ ของชำวอนิเดยีทีถ่นนจูเลยี (Julia Street) 

น ำคณะไปถำ่ยรปูตำมจดุตำ่ง ๆ จนเป็นทีม่ำของ Street Atrs 

12.00 น. บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร จำกน ัน้น ำคณะช็อปป้ิง ณ หำ้งสรรพสนิคำ้ทีเ่ปิดใหมล่ำ่สุด

ในเกำะปีนงั First Avenue และหำ้ง Prangin Mall ซึง่อยูถ่ดัไป 

น ำคณะขึน้รถออกเดนิทำงสูว่ดัเก็คลคสี ่หรอืทีค่นไทยรูจ้กัในนำมวดัเขำเตำ่ นมสักำรไหวเ้จำ้

แมก่วนอมิ, ชมเจดยีห์มืน่พระ จำกน ัน้น ำคณะไปชมถนนสำยศำสนำและวฒันธรรม  

 

15.30 น. จำกน ัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เรอื SWETTENHAM PIER CRUISE TERMINAL เพื่อน ำท่ำนเช็ค

อนิท ์ลงเรอืสตำรค์รูซ SUPER STAR LIBRA ชมบรรยำกำศของทะเลปีนงั และน่ำน ำ้สำกล

หลงัขึน้เรอืส ำรำญปลอ่ยคณะพกัผอ่น อสิระกจิกรรมตำมอธัยำศยั  

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ หอ้งอำหำรบนเรอื (แบบ บุฟเฟ่) พบกบัอำหำรนำนำชำตทิีเ่สริฟ์ใหทุ้ก

ทำ่นแบบไมอ่ ัน้ หลงัจำกเรอืออกจำกฝั่ง เชญิทกุทำ่นสมัผสักบัควำมบนัเทงิตำ่ง ๆ อำท ิหอ้งคำ

รำโอเกะ, หอ้งดหูนงั, หอ้งนวด, หอ้งตดัผม และคำสโินส ำหรบัทำ่นทีช่อบเสีย่งโชค เชญิทำ่น

ตำมอธัยำศยั รำตรสีวสัดิ ์ 

 ***(กจิกรรมบำงอย่ำงมคีำ่ใชจ้ำ่ยไม่รวมในโปรแกรม อำท ิคำรำโอเกะ, นวด, ดูหนงั หรอื

เครือ่งดืม่แฮลกอรฮ์อล) 

วนัทีส่ำม ลงจำกเรอื Super Star Libra - ชอ๊ปป้ิง – หำดใหญ ่– ดอนเมอืง 
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เชำ้ บรกิำรหำอำรเชำ้แบบบฟุเฟ่ ณ หอ้งอำรหำรของโรงแรม 

10.00น.  เรอื Super Star Libra เทยีบฝั่ง คณะเช็คเอำ้ทอ์อกจำกเรอื 

ข ึน้รถบสัปรบัอำกำศจำกน ัน้ จำกน ัน้น ำคณะไปชม “วดัไชยมงัคลำ

รำม” นมสักำรพระพุทธไสยำสน ์และน ำชม “วดัธรรมกิำรำม” ซึง่เป็น

วดัสถำปตัยกรรม รปูแบบพมำ่ทีอ่ยตูรงขำ้มกนั จำกน ัน้น ำคณะไปช๊

อปป้ิงขนมทอ้งถิน่และชอ๊คโกแลตสนิคำ้ของฝำกขึน้ชือ่ของมำเลเซยี 

12.00 น. บรกิำรอำหำรเทีย่ง ณ ภตัตำคำร แลว้น ำคณะทำ่นไปชอ๊ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม ณ หำ้ง Queen 

Bay ซึง่เปนหำ้งทีม่พี ื้นทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำะปีนงัจนไดเ้วลำน ำคณะอ ำลำเกำะปีนงัเดนิทำงสู่

ชำยแดนไทย มำเลเซยี   

17.00 น. เดนิทำงถงึดำ่นชำยแดนแวะใหค้ณะช๊อปป้ิงสนิคำ้ ณ หำ้งดวิตีฟ้ร ีชม ช๊อป สนิคำ้ปอลดภำษ ี

นำนำชนดิภำยในหำ้งแห่งนี ้หลงัช๊อปป้ิงเป็นทีจุ่ใจ ข ัน้ตอน ตม.ตรวจลงตำรประทบัหนงัสอื

เดนิทำง แลว้เดนิทำงมุง่หนำ้สูส่นำมบนิหำดใหญ ่ 

18.00 น. เช็คอนิทเ์คำรเ์ตอรส์ำยกำรบนิไทยไลออนแอร ์

19.10 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิหำดใหญ ่โดยเทีย่วบนิที ่SL 719  

20.40 น. คณะเดนิทำงสูส่นำมบนิดอนเมอืง โดยสวสัดภิำพ “Home sweet Home”  

 

“สิน้สดุกำรเดนิทำง เต็มอิม่ดว้ยประสบกำรณ์และควำมประทบัใจ” 

หมำยเหต ุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ

ปรับเปลีย่นราคาหากมกีารปรับขึน้ของภาษีน ้ามนัสายการบนิ 

 

กรุ๊ปออกเดนิทางได้เม่ือมจี านวน ****ผู้เดนิทางขั้นต า่ 2 ท่านไม่มหีัวหน้าทวัร์****//ผู้เดนิทาง 20 ท่านขึน้ไป (มหีัวหน้าทวัร์) 

***กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมอีายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวนัเดนิทาง*** 

 

 โปรโมช่ันกลางสัปดาห์   
 

วนัเดนิทาง  ราคาผู้ใหญ่  ราคาเดก็มเีตยีง  ราคาเดก็ไม่มเีตยีง  พกัเดีย่วจ่ายเพิม่  
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07-09 ม.ีค. 60  

21-23 ม.ีค. 60  

04-06 เม.ย. 60  

18-20 เม.ย. 60  

25-27 เม.ย. 60  

9,900.-  9,000.-  8,900.-  5,000.-  

 

อตัรำนีร้วม 

-คา่ตัว๋เครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ –หาดใหญ ่และ หาดใหญ-่ กรงุเทพฯ 

-คา่รถตู ้หรอื รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

-คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ 

-คา่ทีพ่กั 2 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่น หรอืตามทา่นระบ ุ

-คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 15 กก. 

-น ้าดืม่บรกิารวันละขวด 

-คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิ 1,000,000/500,000 บาท คุม้ครองตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

-คา่ทปิรวมบรกิารตา่ง ๆ บนเรอื (Gratuity Fee) ทา่นละ 50 รงิกติ จา่ยโดยตรงขณะเชค็เอา้ท ์

-คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ

-คา่อาหาร และคา่เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ คา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ อาท ิคา่โทรศพัท,์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ 

-ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

-ทปิมคัคเุทศก/์พนักงานขบัรถ ตามความพงึพอในในการบรกิาร  

  

 

 

เงือ่นไขกำรยกเลกิ 

1. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตี

มดัจ ากบัทางสายการบนิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอื

ตา่งประเทศไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29-21 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 5,000 บาท 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 20-15 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทา่นละ 50 % ของราคาทวัร ์

4. ยกเดนิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันทีท่ีร่ะบหุนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงการ

เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

6. กรณีกองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ  

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ ไม่

ทานอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 
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                                                    Tel : (662) 158-9203-8 ,081-562-3288  Fax: (662) 158-9209    
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8. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่สญูหายจากการจารกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

9. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ  ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขตา่ง 

ๆ ทีไ่ดรั้บไุวท้ัง้หมดแลว้ 

 

***หมำยเหต*ุ** 

Ω บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นีเ้มื่อเกิดเหตจุ าเป็นสดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สญูหายสญูเสยีหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์และ เหตสุดุวิสยับางประการ 
เช่น การนดัหยดุงานภยัธรรมชาติการจลาจลตา่งๆ เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธ์ิการใช้
บริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเข้าประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินในทกุกรณี   
Ω บริษัทฯมีสทิธ์ิท่ีจะเปลีย่นแปลงหรือสบัเปลีย่นรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะเลือ่นการเดินทางในกรณีท่ี
มีผู้ ร่ วมคณะไมถ่งึ 15 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ที่ยวตามรายการ ไมส่ามารถขอหกัคา่บริการคืนได้ เพราะการช าระ
คา่ทวัร์ เป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ยเมื่อทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯหรือช าระ
โดยตรงกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขตา่งๆ  

Ω บริษัทฯไมรั่บผิดชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ที่เกิดจากสายการบิน,ภยัธรรมชาต,ิ ปฏิวตัิและอื่นๆ ที่อยูน่อกเหนือ การควบคมุ
ของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมทีเ่กิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูท าร้าย, การสญูหาย, ความลา่ช้า 
หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


