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รหัสทัวร:์:PNKMR1 

 
เทีย่วสนกุทวัรจ์ะเป็นผูน้ าเทีย่ว เกาะปีนัง คาเมรอ่น ในแบบทีท่า่นตอ้งการ 

เชน่ เทีย่วแบบครอบครัว ทานอาหารทีท่า่นอยากทา่น เรามบีรกิารรถตู ้รถบสั แบบสว่นตัวใหท้า่น 

ทา่นจะบนิมาจากสนามบนิดอนเมอืง สูส่นามบนิปีนัง แลว้ใหเ้ราไปรับทีส่นามบนิปีนังเลย  

เพราะทา่นสามารถหาตั๋วเครือ่งบนิราคาโปรโมชัน่ไดง้า่ย ในอนิเตอรเ์น็ต 

เราจะพาทา่นไปสมัผัสอากาศหนาวๆ ชมไรช่า จบิชารสเลศิ ทา่มกลางบรรยากาศทีโ่รแมนตกิ นกึแลว้อยาก

ใหท้า่นพาคูรั่ก หรอื ครอบครัวไปเทีย่วเลยครับ 

หากทา่นตอ้งการเทีย่วมาเลเซยี ในแบบทีท่า่นตอ้งการ เชญิใชบ้รกิารจากเรานะครับ 

เรือ่งราคาจะถกู หรอื แพง ใหโ้ทรมาคยุราคาตามทีท่า่นพอใจไดเ้ลยจ๊ะ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง:: 

วนัแรก ปีนงั  - คาเมรอนไฮแลนด ์

13.35 น. ทางบรษัิทเทีย่วสนุกทัวรฯ์ จัดมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และรถบัสปรับอากาศรอรับทา่น ณ 

สนามบนิปีนัง (FD 403   15.50 – 13.35 น.) 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสูเ่ทอืกเขาตาปา เมอืงในหมอก คาเม

รอนไฮแลนดแ์หง่รัฐปาหัง ดนิแดนทีอ่ดุมสมบรูณ์ดว้ยพชื

พันธน์านาชนดิ พรอ้มพชืเศรษฐกจิ ระหวา่งทางทา่นจะได ้

ชมทวิทัศนท์ีส่วยงาม  

 น าทา่นชม “ไรช่า” อสิระใหท้า่นถา่ยรปูคูก่ับไรช่า หบุ

เขาอันสวยงามกวา้งไกล  

18.00 น. บรกิารอาหารเย็น  (1)  แบบสกุ ีห้มอ้ไฟ (Steam Boat) อาหารขึน้ชือ่ของคาเม

รอ่น 
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จากนัน้ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่ก Copthorne Hotel Or Strawberry Park คาเมรอนไฮแลนด ์

อสิระพักผอ่นตามอัธยาศยั 

วนัทีส่อง คาเมรอนไฮแลนด ์– เกาะปีนงั 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. 

  
น าทา่นชม สวนตะบองเพชร CACTUS ซึง่รวบรวมพชืพันธน์านาชนดิไวท้ีน่ี ่ไมว่า่จะ

เป็นไมด้อก 

 ไมป้ระดับ  จากนัน้น าทา่น ชมตลาดเชา้ ซือ้ผักและผลไมส้ดๆ กลับบา้น หรอืจะเลอืก

ซือ้ ผลไมอ้บแหง้ และใบชารสชาต ิหลากหลายกลิน่ ของทีร่ะลกึจากคาเมรอน 

จากนัน้ 

  
ทา่นชม  “สวนลาเวนเดอร”์ (Lavender Garden) ทีย่า่น Kea Farm ทีน่ีเ้ป็นสวน

สวย ดา้นในตกแตง่อยา่งสวยงามใหเ้ลอืกถา่ยรปูกนัมากมายไมว่า่จะเป็นมมุทีน่ า

รองเทา้มาปลกูตน้ไม ้มมุตูไ้ปรษณีย ์มมุคติตี ้มมุควิปิด มมุป้าย และมมุไฮไลท ์คอืมุม

แปลงดอกลาเวนเดอร ์ซลัเวยี บโีกเนยี เป็นแปลงสมีว่ง เหลอืง แดง ตัดสลบักันอยา่ง
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สวยงาม ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูปี่นัง 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  (3) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นเดนิทางตอ่สูปี่นัง 

จากนัน้  

น าทา่นชม วดัไชยมงั

คลาราม  ซึง่สรา้งขึน้

ในสมัยรัชกาลที ่4  

และสกัการะพระพทุธ

ไสยาสน ์ภายในวดัที่

มคีวามยาวเป็นอันดับ

ที ่3 ของโลก เพือ่ความเป็นสริมิงคล เป็นการผสมผสาน

ระหวา่งศลิปะไทย พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึง่ท าใหว้ดั

แหง่นีม้สีสีนัสะดดุตา ดแูปลกไปจากวดัในประเทศไทย ที่

เนน้ศลิปะทีอ่อ่นชอ้ย แตศ่ลิปะของวดัแหง่นีจ้ะเป็นแบบ

เรยีบ ไมม่กีารแกะสลัก ท าลวดลายใหด้วูจิติรมากนัก จากนัน้น าทา่นชม  

 วดัพมา่ ชือ่วา่ วดัธรรมกิาราม” วดัแหง่นีม้ ี“พระประธานยนื” 

เป็น “พระพทุธรปูแกะสลกั” จากหยกทีง่ดงามมาก ภายในพระ

อโุบสถของวดัธรรมกิารามจะประดับตกแตง่ไปดว้ยไมส้กัแกะสลัก

ดคูลา้ยลายไทยแบบลา้นนา และยังมเีจดยีส์ทีองเหลอืงอรา่ม ซึง่

ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของพมา่ 

18.00 น. บรกิารอาหารค า่  (4)  ณ ภัตตาคาร  จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งเกอรน์ ี่

พลาซา่  หา้งหรอูยูห่นา้อา่วเกอรน์ี ่มสีนิคา้จากทกุมมุโลก ทันสมัยทีส่ดุในเกาะปีนัง  

จากนัน้ น าทา่นเขา้ทีพั่ก โรงแรมที ่The Royal Penang    ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม เทีย่วเกาะปีนัง-สง่ทีส่นามบนิปีนัง 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. น าทา่นชม "ถนนสายศลิปะ" (Street Art) หรอื Ernest Zacharevic’s Playful 

Street Art ในปีนัง โดยผลงานศลิปะเหลา่นีเ้ป็นของศลิปินชาวลทัิวเนยี ชือ่ Ernest 

Zacharevic ซึง่ไดเ้ปลีย่นถนนธรรมดาๆ ของปีนังใหก้ลายเป็นหอศลิป์กลางแจง้ 

ภาพวาดสว่นใหญจ่ะถกูวาดขึน้ในรปูแบบภาพ 3 มติ ิ(3D) ซึง่สามารถพบเห็นภาพวาด

ไดต้ามก าแพงขา้งถนน ผนังบา้นและตกึ ประต ูหนา้ตา่ง และอืน่ๆ โดยภาพวาดสว่น

ใหญจ่ะเกีย่วกับอริยิาบถตา่งๆ  
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จากนัน้ น าทา่นชม ปีนงั ปารานากนั 

แมนช ัน่ (Pinang Peranakan 

Mansion) เป็นบา้นคหบดชีาวจนี

ชือ่ Chung Keng Kwee ทีม่าตัง้

รกรากทีปี่นัง บา้นหลังนีส้รา้งใน

สไตลป์ารานากัน แสดงถงึวถิชีวีติ

ของ  

บาบาและโนนยา (ชายและหญงิ

ชาวปารานากัน) ปารานากันคอื

ชมุชนชาวจนี ทีม่าอาศัยในแผน่ดนิ

มาเลเซยี และพัฒนาวฒันธรรม

ขึน้มาใหมโ่ดย ผสมผสาน

วฒันธรรมจนีและมาเลยเ์ขา้ดว้ยกัน 

ปีนัง ปารานากัน แมนชนั สะทอ้น

ใหเ้ห็นถงึความมั่งคั่งของชาวจนี 

ฝีมอืการสรา้งของชา่งเรยีกวา่ขัน้

เทพ ผังของบา้นถกูแบง่ เป็น

สดัสว่นชดัเจน แยกเรอืนเจา้นาย ลกูนอ้ง ครัว ศาลเจา้ ออกจากกัน กลางบา้นจะเป็น

ลานกลางแจง้ หอ้งรับแขกมหีลายหอ้ง ทัง้หอ้งสไตลจ์นีใชรั้บรองแขกฝร่ัง หอ้งสไตล ์

ฝร่ังรับแขกจนี  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  (6) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง กาแฟปีนงั และโรงงานชอ้กโกแล็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาเป็นของ

ฝาก น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิโรงงานขนมเป๊ียะ และ " บะกดุเต ๋" เครือ่ง

ตุน๋ยาจนีทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง 

ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

จากนัน้ เดนิทางถงึสนามบนิปีนัง โดยสวสัดภิาพ............... พรอ้มความประทับใจ 

(FD402  18.55 – 19.45 น.) 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้ 

ราคาตอ่ทา่น :: รบกวนลกูคา้ตดิตอ่เจา้หนา้ที ่เพือ่น าเสนอราคาใหอ้กีคร ัง้ 
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อตัราคา่บรกิาร :: 

1.คา่รถน าเทีย่วตามโปรแกรมทัวร ์

2.คา่หอ้งพกั 2 คนื 

3.คา่อาหารในโปรแกรมทัวร ์6 มือ้ 

4.คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว 

5.คา่เขา้ชมทุง่ลาเวนเดอร ์

6.คา่เขา้ชมพพิธิภนัฑป์ารานากนั 

7.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

 


