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รหัสทัวร:์: PNT3D 

ทวัรปี์นงั 3 วนั 2 คนื ใครๆ ก็ไปกบัเทีย่วสนกุทวัร ์เพราะไดเ้ทีย่วครบ  

รูล้กึ รูจ้รงิเร ือ่งปีนงั  
มาเทีย่วปีนังแบบเจาะลกึ พักถงึ 2 คนื เทีย่วครบทกุทีเ่ทีย่วเดน่ของ เกาะปีนัง เชน่ Street Art 

Penang,ปีนังปารานากันแมนชัน่,วดัไทย วดัไชมัคราราม,และวดัพมา่ เป็นตน้ มาเทีย่วปีนังทา่น

จะไดรู้เ้รือ่งราวความเป็นเมอืงทา่ทีส่ าคัญในอดตีของเกาะปีนัง และแหลง่ทอ่งเทีย่วสมัยใหม ่ที่

ผสมผสานกันไดอ้ยา่งลงตัว แหลอ่งทอ่งเทีย่วสมัยใหม ่เชน่ น่ังรถรางชมววิ ที ่ปีนังฮลิ ปีนัง

อารต์สตรดี เป็นตน้ครับ 

  
 

ไมว่า่ทา่นจะจัดทัวรก์รุ๊ปเล็กแบบครอบครัว หรอื จัดกรุ๊ปเหมาใหญ่ๆ  แบบส านักงานใหญ ่เราก็

พรอ้มใหบ้รกิารทา่นในการน าเทีย่วมาเลเซยี ทกุรปูแบบ 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก ปีนังมาเลเซยี 

13.35 น. ทางบรษัิทเทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล จัดมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ และรถบัสปรับ

อากาศรอรับทา่น ณ สนามบนิปีนัง (FD 403   13.35 –15.50 น.) 

จากนัน้ น าทา่นชม  "ถนนสายศลิปะ" (Street Art) 

หรอื Ernest Zacharevic’s Playful Street Art ใน

ปีนัง โดยผลงานศลิปะเหลา่นีเ้ป็นของศลิปินชาว

ลทัิวเนยี ชือ่ Ernest Zacharevic ซึง่ไดเ้ปลีย่น

ถนนธรรมดาๆ ของปีนังใหก้ลายเป็นหอศลิป์

กลางแจง้ ภาพวาดสว่นใหญจ่ะถกูวาดขึน้ใน

รปูแบบภาพ 3 มติ ิ(3D) ซึง่สามารถพบเห็น

ภาพวาดไดต้ามก าแพงขา้งถนน ผนังบา้นและตกึ 

ประต ูหนา้ตา่ง และอืน่ๆ โดยภาพวาดสว่นใหญจ่ะ

เกีย่วกับอริยิาบถตา่งๆ 
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18.00 น. บรกิารอาหารค า่  (1)  ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้  เขา้พกัที ่The Royal Penang Hotel หรอืระดบัเทีย่วกนั 

วนัทีส่อง ซติีทั้วรเ์กาะปีนัง-ปีนังปารานากันแมนชัน่-วดัไทย-วัดเก็กล็อกซี ่

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (2) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

08.00 น. 

 

น าทา่นชม ปีนงั ปารานากนั แมนช ัน่ (Pinang Peranakan Mansion) เป็น

บา้นคหบดชีาวจนีชือ่ Chung Keng Kwee ทีม่าตัง้รกรากทีปี่นัง บา้นหลังนีส้รา้ง

ในสไตลป์ารานากัน แสดงถงึวถิชีวีติของ  

บาบาและโนนยา (ชายและหญงิชาวปารานากัน) ปารานากันคอืชมุชนชาวจนี ทีม่า

อาศัยในแผน่ดนิมาเลเซยี และพัฒนาวฒันธรรมขึน้มาใหมโ่ดย ผสมผสาน

วฒันธรรมจนีและมาเลยเ์ขา้ดว้ยกัน ปีนัง ปารานากัน แมนชนั สะทอ้นใหเ้ห็นถงึ

ความมั่งคั่งของชาวจนี ฝีมอืการสรา้งของชา่งเรยีกวา่ขัน้เทพ ผังของบา้นถกูแบง่ 

เป็นสดัสว่นชดัเจน แยกเรอืนเจา้นาย ลกูนอ้ง ครัว ศาลเจา้ ออกจากกัน กลางบา้น

จะเป็นลานกลางแจง้ หอ้งรับแขกมหีลายหอ้ง ทัง้หอ้งสไตลจ์นีใชรั้บรองแขกฝร่ัง 

หอ้งสไตล ์ฝร่ังรับแขกจนี 
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จากนัน้  น าทา่นชม วดัไชยมงัคลา

ราม  ซึง่สรา้งขึน้ในสมัยรัชกาล

ที ่4  และสกัการะพระพทุธ

ไสยาสน ์ภายในวดัทีม่คีวาม

ยาวเป็นอันดับที ่3 ของโลก 

เพือ่ความเป็นสริมิงคล เป็นการ

ผสมผสานระหวา่งศลิปะไทย 

พมา่ และจนีเขา้ดว้ยกัน ซึง่ท า

ใหว้ดัแหง่นีม้สีสีนัสะดดุตา ดู

แปลกไปจากวดัในประเทศไทย 

ทีเ่นน้ศลิปะทีอ่อ่นชอ้ย แต่

ศลิปะของวดัแหง่นีจ้ะเป็นแบบเรยีบ ไมม่กีารแกะสลกั ท าลวดลายใหด้วูจิติรมาก

นัก จากนัน้น าทา่นชม 

 วดัพมา่ ชือ่วา่ วดัธรรมกิาราม” วดัแหง่นีม้ ี“พระประธานยนื” เป็น “พระพทุธรปู

แกะสลกั” จากหยกทีง่ดงามมาก ภายในพระอโุบสถของวดัธรรมกิารามจะประดับ

ตกแตง่ไปดว้ยไมส้กัแกะสลักดคูลา้ยลายไทยแบบลา้นนา และยังมเีจดยีส์ี

ทองเหลอืงอรา่ม ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสญัลักษณ์ของพมา่ 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  (3) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นชม วดัเจดยีพ์ระหมืน่องค ์หรอื เรยีกเป็น

ภาษาทอ้งถิน่วา่ วดัเกะก ์โละกซ์ ี(Kek Lok Si) ชม

สถาปัตยกรรม ของเจดยี ์3 ประเทศ พมา่ ไทย จนี 

ตัง้อยูบ่นเชงิเขาในเขตเอเยอร ์อติัมวดัแหง่นีนั้บเป็น

วดัพทุธทีใ่หญท่ีส่ดุในมาเลเซยี และไดช้ือ่วา่เป็นวดั

จนีทีส่วยทีส่ดุดว้ย “มหาเจดยีพ์ระพทุธรปูหมืน่องค”์ 

(Pagoda of Ten Thousand Buddhas) ซึง่เป็นเจดยี์

ทองทีป่ระดับพระพทุธรปูแกะสลกัจ านวนหมืน่องค์

นอกจากนีย้ังมรีปูป้ันเจา้แมก่วนอมิองคใ์หญ่  

จากนัน้ อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง ณ หา้งเกอรน์ ีพ่ลาซา่  หา้งหรอูยูห่นา้อา่วเกอรน์ี ่มสีนิคา้

จากทกุมมุโลก ทันสมัยทีส่ดุในเกาะปีนัง  

18.00 น. บรกิารอาหารค า่  (4)  ณ ภัตตาคาร 

จากนัน้  น าทา่นเขา้ทีพั่ก ...ใหท้า่นพักผอ่นตามอัธยาศัย 

วนัทีส่าม เกาะปีนัง-ป้อมปืนคอนวอลสิ-ซือ้ของฝากของเกาะปีนัง 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (5) ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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08.00 น. น าทา่นชม ป้อมปราการ Cornwallis ทีย่า่น 

Lebuh Light สรา้งขึน้ ณ จดุที ่Francis Light 

ขึน้ฝ่ังทีปี่นังในปี 1786 ปัจจบุันภายนอกใชเ้ป็น

อัฒจันทรก์ลางแจง้ และเป็นแกลอรีท่าง

ประวตัศิาสตร ์สว่นภายในจัดเป็นศนูยห์ัตถกรรม

และของทีร่ะลกึ ชมปืนใหญท่ีม่ชี ือ่เสยีงของ

ชาวดัตซซ์ ึง่ไดก้ านัลใหแ้กส่ลุตา่นรัฐยะโฮร ์

จากนัน้น าทา่นขึน้ รถรางไฟฟ้าแบบสวสิ สู่

ปีนังฮลิล ์ ยอดเขาบกูติ เบ็นดรา แหลง่พักผอ่น 

และจดุชมทวิทัศน ์โดยรอบของเกาะปีนัง สงูกวา่

ระดับน ้าทะเลประมาณ 830 เมตร 

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั  (6) ณ ภัตตาคาร 

บา่ย น าทา่นชอ้ปป้ิง กาแฟปีนงั และโรงงานชอ้กโกแล็ต ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้หาเป็น

ของฝาก น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืง อาท ิโรงงานขนมเป๊ียะ และ " บะกดุเต ๋

" เครือ่งตุน๋ยาจนีทีข่ ึน้ชือ่ของเมอืง ไดเ้วลาอันสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

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

(FD402  18.55 – 19.45 น.) 

โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของลกูคา้ 

ทัวรน์ีร้วมแลว้ดังนี ้:: 

1.คา่รถน าเทีย่วตลอดทรปิ 

2.คา่อาหารทัง้หมด 6 มือ้ 

3.คา่ทีพั่ก 2 คนื 

4.คา่ไกดน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 

5.คา่เขา้ชม ปารานากันแมนชัน่ 

6.คา่รถรางไฟฟ้าขึน้ชมววิ ปีนังฮลิ 

7.คา่ประกันภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

 

 


