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วันแรก ต ามะลัง(สตูล)  เกาะลังกวี สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิล้คาร์                          (--/L/D)  
08.30 น. คณะเดนิทางถึง ท่าเรือต ามะลัง จ.สตูล ให้คณะมีเวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน า้ พร้อมทัง้

อิสระรับประทานอาหารเช้าได้ตามอธัยาศยั โดยมีมคัคเุทศก์ของบริษัทเท่ียวสนกุทวัร์คอยให้การ
ต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้กบัทางคณะ 

09.30 น. น าคณะเดนิทางสูห่มูเ่กาะแหง่มนต์ขลงั “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  ระหวา่นัง่เรือ
ทีมงานมีบริการน า้หวาน และขนมบริการ พร้อมทัง้ดหูนงัท่ีทางเรือเฟอร์ร่ีเปิดบริการ (ใช้เวลาเดนิทาง

ก าหนดการเดนิทาง    
เดือน พ.ค.58 วันที่ 2-4  
เดือน ม.ิย.58 วันที่ 21-23 
เดือน ก.ค.58 วันที่ 1-3 
เดือน ส.ค.58 วันที่ 12-14 และ 13-15 
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ประมาณ 1 ชม.) 
10.30 น. เดนิทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนงัสือเดนิทาง จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม 

สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลงักาวีไว้ 7 ชัว่อายคุน บดันีช้ว่งเวลา
ได้ผา่นพ้นมาแล้ว เกาะลงัการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึน้ ตา่งคนก็ตา่ง
หลัง่ไหลมาเพื่อชม สสุานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ)  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
บา่ย จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เคเบิล้คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้น

ทาง มีหมูบ้่าน Oriental Village ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามมมุตา่งๆ เชน่ 
สะพานญ่ีปุ่ น มมุของท่ีระลกึ  ทา่นจะได้นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซึง่
อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลกวา่ 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat 
Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาตท่ีิเงียบสงบของเกาะลงักาวี  และ
ทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอา่วไทย จากยอดเขาสงู ร่ืนรมย์ไปกบัธรรมชาต ิสายลม  ท้อง
ทะเลสีคราม  

  บริการอาหารค ่า  (2) ณ. ภตัตาคาร จากนัน้ เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ทา่นอิสระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยัพกั  

พัก น าคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านพอใจ 
วันท่ีสอง ลังกาวี  หาดทรายด า พพิธิภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ล่องเรือจีโอพาร์ค ตลาดกัวฮ์       ( B ,L,D)                                          
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (3)   
08.00 น. น าคณะเดนิทางไปยงั บริเวณหาดทรายด า ซึง่เช่ือกนัวา่เป็นสถานท่ีหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นวา่เกาะลงักา

วี โดนค าสาปของพระนางมสัสหุรี 
 จากนัน้น าคณะไปชม พพิธิภัณฑ์ ท่าน ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรี

ของประเทศมาเลเซีย ท่ีเก็นรวามรวมของท่ีระลกึ และรางวลัตา่งๆ 
รวมทัง้ของใช้บ้างสว่นในขณะท่ีทา่นด ารงต าแหนง่นายกรัฐมนตรีของ
ประเทศมาเลเซีย ท่ีจดัแสดงให้นกัทอ่งเท่ียวเข้าชมได้ทกุวนั 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 
 จากนัน้น าคณะไป ลอ่งเรือชมบรรยากาศของจีโอปาร์คลังกาวี ทา่นจะได้ชมการให้อาหารนกอินทรีย์ 

ซึง่เป็นสญัญาลกัษณ์ของเกาะลงักาวี และแสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ของพืน้ท่ีแหง่นี ้และทา่นจะได้
รับชมการเลีย้งปลาในกระชงัโดยวิธีการทางธรรมชาต ิและเรียนรู้การใช้ชีวิตของปลาในอุทยานจีโอ
ปาร์คลังกาวี 
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 ได้เวลาท่ีเหมาะสมน าคณะเดนิทางสู ่ยา่นช้อปปิง้ ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ทา่นได้เลือกสินค้าปลอด
ภาษีได้อยา่งจใุจ อาทิ เหล้า บหุร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น า้หอม ช้อคโกแลต เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5) 
พัก น าคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านพอใจ 
วันท่ีสาม ท่าเรือกัวฮ์ – ดาตารันลัง – ท่าเรือต ามะลัง                                             ( B ,--,--)  
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (6)   
07.00 น. จากนัน้น า คณะเดนิทางสู ่ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อมถ่ายภาพคูก่บั  "ดา

ตารันลัง” พญานกเหย่ียวสญัลกัษณ์ของเกาะลงักาวีไว้เป็นท่ีระลกึ หรือจะเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินค้าปลอดภาษี บริเวณทา่เรือกวัฮ์ ซึง่มีสินค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกซือ้ 

08.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สือ้ชูชีพ 
เป็นต้น 

09.00 น. ถึงทา่เทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดภิาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุทา่นในการจดัเก็บ
สมัภาระขึน้รถ พร้อมทัง้อ าลาคณะ ด้วยร้อยยิม้และความประทับใจ  

เท่ียว เกาะลงักาวี ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อัตราค่าบริการ (เลือกพักโรงแรมตามที่ท่านสนใจ และในราคาที่ท่านพอใจ) 

รายการ ราคาต่อท่าน ราคาเดก็อายุ 3-11 ขวบ 
พักโรงแรม BAHAGIA HOTEL LANGKAWI 
ระดบั 3 ดาว อยูย่า่นตลาด 

4,300.- 3,500.- 

พักโรงแรม BELLA VISTA LANGKAWI 
ระดบั 3 ดาว อยูต่ดิทะเลมีสระวา่ยน า้ 

4,600.- 3,700.- 

พักโรงแรม ADY HOTEL LANGKAWI 
ระดบั 4 ดาว อยูใ่กล้ห้าง 

4,600.- 3,700.- 

หมายเหตุ: ท่านม่ันใจได้เท่ียวสนุกทัวร์ฯ ถงึแม้ท่ีตัง้ส านักงานของบริษัทอยู่ท่ีจังหวัดตรัง แต่เราท าทัวร์โดยตรงไม่
ส่งต่อให้ใคร เพราะเจ้าของบริษัทเป็นคนจังหวัดสตูลโดยก าเนิด และจึงมีทีมงานของเท่ียวสนุกทัวร์ท่ีพร้อม
ให้บริการท่านโดยไม่มีการบวกค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอย่างแน่นอน 
 
อัตราค่าบริการนีร้วมดังต่อไปนี ้

- คา่เรือเฟอร์ร่ี (สตลู – เกาะลงักาวี – สตลู) 
- คา่ท่ีพกั 2  คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  (พกัห้องละ 2 ทา่น) 
- คา่รถปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดนิทาง  (กรณีคณะทวัร์จอยไมถ่ึง 20 ทา่นจะใช้รถตู้ในการเท่ียว) 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว   (6 มือ้) 
- คา่อาหารวา่ง + น า้ด่ืมบริการระหวา่งการเดนิทาง 
- คา่ธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  
- คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คา่เจ้าหน้าท่ีมคัคเุทศก์คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง    
- คา่ยาเวชภณัฑ์ สามญัประจ าบ้านเบือ้งต้น 
- คา่บริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
- คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  อาทิ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด  คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม

ท่ีเรียกสัง่เอง  เป็นต้น  
- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 
- ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านัน้) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  
- ค่าเอกสารผ่านด่านกรณีไม่มีหนังสือเดนิ เพิ่มท่านละ 250  บาท 
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 ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ทา่นแจ้งยืนยนัก าหนดการเดนิทางพร้อม จ านวนผู้ เดนิทางท่ีแนน่อน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้
ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดนิทางลว่งหน้า  ภายใน 15  วนั เป็นอยา่งน้อยก่อนเดนิทาง  จงึเรียนมาเพ่ือโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูลว่งหน้ามา ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะได้รับใช้ทา่นและคณะใน
อนาคตอนัใกล้นี  ้
หมายเหตุ   

- บริษัทฯ ไมรั่บผิดชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาต ิปฏิวตั ิการจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคมุของ ทางบริษัทฯ หรือคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิท่ีเกิดขึน้ทางตรง หรือทางอ้อม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท าร้ายการสญู
หาย ความลา่ช้าหรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ  
- มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษัทฯ ไมมี่สิทธ์ิในการให้ค าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเทา่นัน้  
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตจุ าเป็น สดุวิสยั จนไมอ่าจ แก้ไข
ได้ และจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ในกรณีท่ีสญูหาย สญูเสียหรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหวัหน้าทวัร์  
- บริษัทไมรั่บผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูต้อง หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ  
- เน่ืองจากรายการทวัร์นีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบด็เสร็จ หากทา่นสละสิทธ์ิการใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการ
เข้าประเทศไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินในทกุกรณี  
- เม่ือทา่นได้ช าระเงินมดัจ าหรือทัง้หมดไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 
ทาง บริษัทฯ จะขอถือวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเง่ือนไขตา่งๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบไุว้โดยทัง้หมด 

 


