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รหัสทวัร:์:PNMK1860 

โปรแกรมปีนงั มะละกา 3 วนั 2 คนื 
มาแลว้โปรทัวรจ์อย เทีย่วปีนงั+เมอืงเกา่มะละกา เราจะพาทา่นไปสมัผัสเมอืงเกา่ ซึง่เป็นเมอืงทา่หลักของประเทศ

มาเลเซยี ถงึ 2 เมอืงในทรปิเดยีว จดุทีท่า่นตอ้งไปใหไ้ดใ้นทรปินี ้คอื 

1.ชมปีนังฮลิ น่ังรถรางไฟฟ้า ไปชมววิมมุสงูของเมอืงปีนัง 

2.ถา่ยรปูยอ้นอดตี ยา่น ปีนังอารต์สตรดี 

3.ถา่ยรปูตกึปิโตนัส 

4.ชมตกึแดงมะละกา 

5.ลอ่งเรอืชมความงามของแมน่ ้ามะละกายามค า่คนื 

6.เดนิชมิ ชอ้ป ทีถ่นน Joker Streed มะละกา 

 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

คณะ 5-6 ทา่น (ใชร้ถ Hyudai H1) ราคาทา่นละ 5,100 บาท 

คณะ 4 ทา่น  (ใชร้ถ Pajaro) ราคาทา่นละ 5,200 บาท 

ปล. กรณีคณะตอ้งการเดนิทางเป็นกรุ๊ปสว่นตัว ทีม่จี านวนผูเ้ดนิทางมากกวา่ นีต้ดิตอ่ สอบถามราคาไดท้ีเ่จา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ โทร. 085 384 0228 หรอื 075 502 938 Line ID. 0814155955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก 

เวลานัด พรอ้มกันทีจ่ดุนัดพบ เชน่ สนามบนิหาดใหญ ่หรอื ในเมอืงหาดใหญ ่
จากนัน้เดนิทางสู ่ดา่นสะเดา่ 

อาหารเทีย่ง ลกูคา้ทา่นเอง โดยม ีDriver Guide แนะน าใหไ้ด ้มอีาหารหลายแบบ หลายสไตล ์

ทีเ่ทีย่ววนัแรก 1.เมอืงอลอสตาร ์ถา่ยรปูทีม่ฉีากหลังเป็นหอคอย 
2.ปีนังอารต์สตรดี 
3.ปีนังฮลิ (ลกูคา้ตอ้งซือ้ตั๋วขึน้เอง ประมาณ 30 รงิกติ) 
4.วดัเขาเตา่ 
5.หา้งเกอรน์ี ่
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อาหารค า่ ลกูคา้ทานเอง โดย Driver Guide แนะน าใหไ้ด ้ 

พัก เขา้พกัที ่THE ROYAL PENANG HOTEL ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่อง 

เชา้ เชญิรับประทานอาหารเชา้ ที ่หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่) 

08.30 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงมะละกา 

ทีเ่ทีย่ววนัทีส่อง 1.วดัไทย วดัพมา่ ทีปี่นัง 
2.ป้อมปืนคอนวอลสิ ปีนัง 
3.เมอืงใหม ่ปตุราจายา่ 
4. ถนน Joker Streed ทีเ่มอืงมะละกา 
5.ลอ่งเรอืชมความงามยามค า่คนื ของเมอืงมะละกา (ลกูคา้ตอ้งเสยีคา่ลอ่งเรอืเอง) 

 
อาหาร อาหารเทีย่ง และอาหารค า่ ลกูคา้ทานเอง โดยคนขบัรถแนะน าได ้

พัก เขา้พกั ที ่E-Co Tree Malaka Hotel ระดบั 3 ดาวบวก 

วนัทีส่าม 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที2่) 

08.00 น. เดนิทางกลับสู ่หาดใหญ ่

ทีเ่ทีย่ววนัทีส่าม 1.ถา่ยรปูตกึปิโตนัส 
2.ชมพระราชวงัอสีตา้น่า 
3.ลานเมอรเ์ดกา้แสคาร ์
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19.00 น. เดนิทางถงึ หาดใหญ ่หรอื สนามบนิหาดใหญ ่โดยสวสัดภิาพ 

 

สิน้สดุโปรแกรมการเดนิทาง 

ราคานีร้วมแลว้ดงันี:้: 
1.คา่รถบรกิารตลอดการเดนิทาง 
2.คา่ Driver Guide น าเทีย่วดว้ย ขบัรถดว้ย สือ่สารภาษาทอ้งถิน่ได ้ภาษาไทยได ้
3.คา่อาหารเชา้ 2 มือ้ 
4.คา่โรงแรมทีพั่ก 2 คนื ตามทีร่ะบ ุ
5.คา่ประกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 บาท 

ราคานีย้ังไมร่วม:: 
1.คา่อาหารบา้งมือ้ทีย่ังไมม่ใีนโปรแกรมทัวร ์
2.คา่เขา้ชม ทกุสถานทีใ่นโปรแกรมทัวร ์หากลกูคา้ตอ้งการเขา้ชมตอ้งจา่ยเพิม่เอง 
3.คา่ภาษี ทกุรปูแบบกรณีตอ้งการใบเสร็จไปเบกิเงนิ 

 


