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INTENSIVE PENANG 3 DAY 
เจาะลกึ เมอืงมรดกโลก....ปีนงั 

ตน้ต ารบัอาหาร STREET FOOD อนัลอืล ัน่  
3  วนั 2 คนื โดยสายการบนิ THAI AIRASIA (FD) 

 
วดัไชยมงัคลาราม – วดัธรรมกิาราม  - หมูบ่า้นชาวประมง Chew Jetty  -ปีนงั ฮลิล ์- 

วดัเค็ก ลก ซ ี(วดัเขา้เตา่) – จอรจ์ทาวน ์– สตรที อารต์ –  
Street Food ถนน Gurney Drive – ขึน้ชมววิช ัน้ 60 THE TOP,KOMTAR 
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โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัแรก กรงุเทพฯ –– ปีนงั – วดัไชยมงัคลาราม – วดัธรรมกิาราม  - หมูบ่า้นชาวประมง Chew 

Jetty  (-/-/D) 

09.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิดอนเมอืง ชัน้3 ประต1ู เคานเ์ตอร2์ สายการบนิ AIR ASIA โดย 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

11.05 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงปีนงั โดยสายการบนิ โดยสายการบนิ แอร ์เอเชยี เทีย่วบนิที ่FD403  

13.50 น. ถงึสนามบนิปีนงัหลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเรยีบรอ้ย จากนัน้ตรวจคนเขา้เมอืงแลว้ น าทา่น

เดนิทางสูปี่นัง ประเทศมาเลเซยี 

 

 น าท่านชม “วดัไชยมงัคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ “พุทธชัยมงคล” นับเป็นวัดไทยที่
เก่าแก่ที่สุดในปีนังและมพีระพุทธไสยาสน์ที่ยาวทีสุ่ดในมาเลเซยี เป็นวัดไทยสรา้งตัง้แต่ พ.ศ. 

2388 สรา้งโดยบรษัิทอนิเดยีตะวันออก (East India Company) ซึง่เป็นบรษัิทการคา้ขององักฤษ
ในนามของสมเด็จพระราชนิีนาถวกิตอเรีย ศลิปะของวัดไชยมังคลารามนั้นเป็นการผสมผสาน
ระหว่างศลิปะไทย พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึง่ท าใหว้ัดแห่งนี้มสีสีันสะดุดตา ท าใหเ้กาะปีนังมวีัด
ไทยทีเ่ป็นศนูยร์วมของชาวพทุธ 

 แ ล ะ น า ช ม  “ ว ัด ธ ร ร มิก า ร า ม ”  ซึ่ ง เ ป็ น
สถาปัตยกรรมรูปแบบพมา่ทีอ่ยูต่รงขา้มกัน เป็นวัด
พม่าเพียงวัดเดียวในปีนัง นับเป็นอีกวัดหนึ่งที่มี
บรรยากาศสงบ ใหค้วามรูส้กึร่มเย็นจติใจ เป็นอกี
ทางเลอืกหนึง่เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นชาวประมง Chew Jetty ที่
สรา้งยืน่ออกไปในทะเล ไดเ้ลา่ถงึวัฒนธรรมดัง้เดมิของผูค้นว่า ยัง
มกีารประกอบอาชพีประมงกันอยู ่ โดยหมู่บา้นตัง้อยูร่มิทะเล พอ
เราเดนิไปเรือ่ยๆ เหมอืนกบั เราก าลังเดนิไปกลางทะเล 

 
เย็น รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร  
 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่อง  ปีนงั ฮลิล ์- วดัเค็ก ลก ซ ี– จอรจ์ทาวน ์– สตรที อารต์ - Street Food - Gurney Drive  

(B/L/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ ปีนงัฮลิล ์ (Penang Hill)  หรอือกีชือ่คอื บกูติ เบนดรีา (Bukit 

Bendera) ตัง้อยูบ่นเนนิเขา สงูจากระดบัน ้าทะเลประมาณ 823 เมตร ดว้ยความสงูระดับ

นี ้ จงึท าใหอ้ากาศเย็นสบาย บรสิทุธิ ์ สดชืน่ และ ดว้ยความทีอ่ยูบ่นเขา จงึเป็นจดุชมววิ

พาโนรามาไดอ้ยา่งเลศิเลอของเมอืงจอรจ์ทาวน ์ (George Town) และเมอืงใกลเ้คยีง 

ทัง้ยงัไดเ้ห็นสตัวป่์าน่ารักๆ หลากหลายชนดิอกีดว้ย สามารถขึน้ชมบรรยากาศดา้นบน

ดว้ยรถราง ท าใหส้ามารถชมความงามระหวา่งทางไดด้ว้ย  

(ราคารวมคา่บตัรแบบ NORMAL LANE)   

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัเค็ก ลก ซ ีหรอืเจดยีห์มืน่พระ รูจั้กกนัในอกีชือ่หนีง่คอื 

Temple of Supreme Bliss เป็นวดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้และ

เป็นหนึง่ในวดัดังของปีนัง สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1893 มสีิง่ทีน่่าสนใจ เชน่ หอสวดมนต ์

เจดยี ์หอระฆงั สิง่ทีโ่ดดเดน่ทีส่ดุ เจดยีส์มเด็จพระรามหก (เจดยีพ์ระพทุธเจา้ 10,000 พระองค)์ เป็น

สญัลักษณ์ทีแ่สดงถงึความสามคัครีะหวา่งนกิายมหายานและหนิยาน ลักษณะของเจดยีเ์กดิจากการ
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ผสมผสานฐานเจดยีแ์บบจนี ตวัเจดยีต์ามแบบไทย และยอดเจดยีแ์บบพมา่เขา้ดว้ยกนั (ทา่นใดตอ้งการ

ขึน้กระเชา้เพือ่สกัการะเจา้แมก่วนอมิ สามารถซือ้ตัว๋ไดท้า่นละ 6-16 RM)   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นชอ้ปป้ิง Queensbay Mall หา้งสรรพสนิคา้ทีใ่หญท่ีส่ดุในปีนัง และมรีา้นคา้กวา่ 400 รา้น

กระจายออกไปทั่ว สนิคา้แบรนดเ์นม และเป็นทีน่ยิม เชน่ Gap , Guess , Timberland , Giordano 

ชมเมอืงจอรจ์ทาวน ์ผา่นชมป้อมปืนคอนวอลลสิ หอนาฬกิาสมยัวคิตรอเรยี อนุสาวรยีส์งครามโลกครัง้

ที ่1 City Hall, Town Hall ซึง่ไดรั้บรางวัลมรดกโลกจากองคก์ร UNESCO ชมศลิปะก าแพงทีไ่ม่
เหมอืนใครย่านจอรจ์ทาวน์ “สตรที อารต์” ทีเ่ล่าเรือ่งยา่นเมอืงเกา่ไดอ้ยา่งมชีวีติชวีาและลงตัว เป็น
เมอืงมรดกโลกคูก่บัเมอืงมะละกา ทีย่งัคงรักษาวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมทีง่ดงามไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้น 

ไฮไลทส์ าคัญคอื ภาพวาดสตรทีอารต์  (Street Art) ทีถ่่ายทอดความเป็นเอเชยีสะทอ้นวถิชีวีติของ
ชาวปีนัง ผ่านภาพวาดเพิม่สสีันสรา้งเสน่หใ์หจ้อรจ์ทาวน์เป็นทีรู่จั้กมากยิง่ขึน้  “Street Food” ทีน่ี่
เต็มไปดว้ยอาหารทีม่คีวามหลากหลาย “Gurney Drive” เป็นทางเดนิเล่นรมิทะเลทีเ่ป็นทีน่ยิม

ภายในปีนัง   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
***(อสิระอาหารค า่ เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)*** 
ลิม้ลองอาหาร STREET FOOD อนัเลือ่งชือ่ของเมอืงปีนงั 

 

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั Neo+ Penang / Cititel Hotel Penang  หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม ชมววิช ัน้ 60 THE TOP,KOMTAR - สนามบนิ – กรงุเทพ  (B/L/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเพลดิเพลนิกบัทศันยีภาพทีง่ดงามของปีนังจากจดุชมววิ เดอะท็อป (THE TOP) 
(RAINBOW SKYWALK + Observatory Deck) ประสบการณ์การเดนิบนจดุสงูสดุ ในอาคารคอม
ตาร ์(Komtar) ซึง่เป็นอาคารทีส่งูทีส่ดุในเมอืง ตัง้อยูท่ีจ่ดุสงูสดุของจอรจ์ทาวนอ์ยูท่ีช่ัน้ 68 เป็น
โอกาสเดยีวทีค่ณุจะไดส้อดสายตามองขา้มหลังคาอาคารตา่ง ๆ ในปีนังไปทีภ่เูขาและมหาสมทุร มอบ
ประสบการณ์ทีน่่าตืน่เตน้ในการเดนิบนอากาศ 816 ฟตุเหนอืระดับน ้าทะเล ในขณะเดยีวกนัหอดดูาว
ปรับอากาศทีช่ัน้ 65 ยงัมทีางเดนิกระจกทีใ่หค้ณุดโูลกขา้งลา่ง (รวมคา่บตัรขึน้ชมววิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tourismpenang.net.my/pdf/street-art-brochure.pdf
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เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ของทีร่ะลกึทีโ่รงงานช็อกโกแลตปีนงั  

 
 

......... น. ไดเ้วลาอนัสมควร คณะพรอ้มกนั ณ จดุนดัหมาย  

16.45 น. น าทา่นลัดฟ้ากลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Air Asia เทีย่วบนิที ่FD402               

17.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิดอนเมอืง พรอ้มความประทับใจ 

 

“มากกวา่ความช านาญ คอื การใหบ้รกิารดว้ยใจ” 
 
 

หมายเหต ุ โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการปรบัเปลีย่นราคา 
หากมกีารปรบัขึน้ของภาษนี า้มนัของสายบนิ 

อตัราคา่บรกิาร 

**ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งชาตเิก็บเพิม่ 1,000 บาท** 
 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 
 (ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 

DEC 19 
ไฟลท์ วนัเดนิทาง 

ราคา/ทา่น 
พกัหอ้งคู ่

จอยแลนด ์
หกัคา่ต ัว๋คนื 

พกัเดีย่วเพิม่ 

FD403 
1105-1350 

// 

FD402 
1645-1730 

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

2,900 

 

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

30 DEC – 1 JAN 
วันหยดุปีใหม ่ 12,999.- -6,000.- 
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- แจง้ขอ้มลูส าคญั - 

1. ***ราคาโปรโมชัน่ ไมม่รีาคาเด็ก*** 

2. ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ปี  ราคา 3,500 บาท 

3. เงือ่นไขการจอง มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ใหเ้จา้หนา้ทีจ่องทัวร ์/ สว่นทีเ่หลอื
จา่ยกอ่นเดนิทาง 15 วัน 

 
4. *** ซรียี ์FD นีเ้ป็นราคาโปรโมชัน่ หากยกเลกิไมส่ามารถคนืเงนิทีช่ าระมาแลว้ในทกุกรณี *** 

 

อตัรานีร้วม   

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ และภาษีน ้ามนั กรงุเทพฯ– ปีนัง - กรงุเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 คา่รถโคช้ปรับอากาศบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ทีพ่ัก 3 คนืพักหอ้งละ 2 ทา่นตามรายการ  
 คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ทา่นละไมเ่กนิ 20 กก.  
 คา่บตัรเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่ง ๆ ตามรายการทีไ่ดร้ะบไุว ้ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทาง 1,000,000 บาท (ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของกรรมธรรมเ์ฉพาะเหตกุารทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งวันเดนิทางเทา่นัน้โดยจะตอ้งใชใ้บรังรองแพทยแ์ละใบเสร็จรับเงนิในการเบกิ) 

 

อตัรานีไ้มร่วม   

 ไมร่วมคา่ทปิไกด ์+ คา่ทปิคนขบัรถ 1500 บาท เก็บทีส่นามบนิ 

(ไมร่วมคา่ทปิหวัหนา้ทวัรต์ามความพงึพอใจในการบรกิาร) 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรับผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ 
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  
 คา่ธรรมเนยีมกระเป๋าเดนิทางทีน่ ้าหนักเกนิ 20 กก.  
 คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ เชน่ คา่ซกัรดี โทรศัพท ์ คา่มนิบิาร ์ฯลฯ  
 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3%   

 
**ขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นสายการบนิในระดบัเดยีวกนั เวลาใกลเ้คยีงกนั  

โดยจะมกีารแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้กอ่นเดนิทาง** 
 

เอกสารทีใ่ชใ้นการเดนิทาง   

 หนังสอืเดนิทางทีม่วีันก าหนดอายใุชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันทีจ่ะออกเดนิทาง 
 ตอ้งมหีนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 

1. เนือ่งจากตัว๋เครือ่งบนิตอ้งเดนิทางตามวันที ่ทีร่ะบบุนหนา้ตั๋วเทา่นัน้ จงึไมส่ามารถยกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการ
เดนิทางใด ๆ ทัง้ส ิน้ ถา้กรณียกเลกิ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด
หรอืบางสว่นใหก้บัทา่น 

2. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุ
ในรายการเดนิทาง บรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ 

 

3. ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิ ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน
อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาด 

 

4. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

 

5. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข
ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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หมายเหต ุ

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจ
แกไ้ขไดแ้ละจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
หัวหนา้ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการ เชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ เนือ่งจากรายการ
ทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้
ประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 บรษัิทฯมสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นรายการไดต้ามความเหมาะสมบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการ

เดนิทางในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น การไมรั่บประทานอาหารบางมือ้ไมเ่ทีย่วตามรายการ ไมส่ามารถ
ขอหักคา่บรกิารคนืได ้ เพราะการช าระคา่ทัวรเ์ป็นไปในลกัษณะเหมาจา่ย เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด 
ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่น
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ 

 บรษัิทฯไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ ปฏวิตัแิละอืน่ๆทีอ่ยู่

นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การ

เจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 
 

 


