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เท่ียวสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล เราน าเทีย่วทัง้ในและต่างประเทศ ระดบัมาตรฐาน เรามุง่มัน่และพฒันาการบรกิารทีแ่ตกต่างอยู่
ตลอด เราน าเสนอโปรแกรมทวัรท์ีท่่านคุม้ค่าเงนิทีต่อ้งจ่ายไป เช่นเดยีวกนัส าหรบัโปรแกรมทวัรน์ี้เนื่องจากสายการบินไทยไล้
อ้อนแอร ์มาเปิดเส้นทางใหม ่บินตรงจากหาดใหญ่ สู่ดนิแดนสุมาตราเหนือ เมดาน อินโดนีเซีย เราเลยมองเห็นถึงความ
สะดวกของการเดนิทางเลยจดัโปรแกรมท่องเท่ียวนี ้มาน าเสนอทา่นสมาชิกทวัร์ของเรา ทัง้ท่ีเป็นสมาชิกใหม ่ท่ีเคยได้รับสว่นลด
จากการตดิตามเว็บไซต์ www.ทวัร์เกาะลงักาวี.com มาตลอด และทา่นท่ีก าลงัจะเข้ามาเป็นสว่นหนึง่กบัเราโดยการติดตามชม

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เว็บไซต์นีอ้ยูบ่อ่ยๆ เพ่ือมองหาโอกาส และเวลาท่ีเหมาะสม ในการจองโปรแกรมท่องเท่ียวในราคาท่ีมีส่วนลด แตไ่มไ่ด้ลดคณุภาพ
ของการบริการและโปรแกรมทวัร์ 
ก าหนดการเดนิทางดูด้านล่างโปรแกรมทัวร์ 

วันแรก สนามบินหาดใหญ่ เมดาน (อินโดนีเซีย) บรัสตากี ้                                       (--/--/D) 
10.30 น. เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเท่ียวสนกุทวัร์ฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ สนามบนิหาดใหญ่ เจ้าหน้าท่ีแนะน าคณะ 

พร้อมทัง้เช็คอินโหลดกระเป๋า เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเดนิทาง 
13.15 น. น าคณะออกเดนิทางสู ่เมดาน โดยสายการบนิไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินท่ีSL8010 

(มีไฟลท์บนิเฉพาะวนัองัคาร / วนัศกุร์ / วนัอาทิตย์) 
14.35 น. (เวลาอินโดนีเซีย) ถึงสนามบนินานาชาติโปโลเนีย เมดาน อินโดนีเซีย จากนัน้น าคณะเดนิออกจาก

สนามบนิ โดยการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เสร็จแล้วมคัคเุทศก์จะน าคณะไปขึน้รถ ซึง่มารอรับ
คณะอยู่แล้ว เพ่ือเดินทางตอ่สู่ บรัสตากี ้(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2.30 ช.ม.) 

 เมดาน เวลาท้องถิ่นเท่ากับประเทศไทย 

อัตราการแลกเปล่ียนเงินตรา จากเงินบาทไทยเป็นเงินรูเปียร์ส ของอินโดนีเซีย โดยเงิน 10,000 รู
เปียร์สเทา่กบั 35 บาทของเงินบาทไทย โดยเงินของอินโดนีเซียนัน้มีแบงค์ 100,000 รูเปียร์ส เป็นแบงค์
ใหญ่สดุ 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (1 ) 
พัก เข้าพัก  ณ  Grand Mutiara Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีสอง บรัสตากี ้ปาราปัท                                                                                 (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า (2) จากนัน้ให้คณะชมบรรยากาศบริเวณโรงแรม 
08.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ กนัดาลิง้ฮิล ตรงนีจ้ะมีกิจกรรมขีม้้า (ยงัไมร่วมในรายการทวัร์) หรือจะเลือกซือ้

สินค้าพืน้เมือง จากนัน้น าคณะเดนิทางสูป่าราปัท (ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 5 ชม.) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
บา่ย ระหวา่งทางแวะชม น า้ตกซิปิโซ-ปิโซ ซึง่เป็นน า้ตกท่ีเกิดจากธารน า้ใต้ดนิ ท่ีมีความสงูถึง 120 เมตร 

และแวะชมความเป็นอยู ่และบรรยากาศของชาว สิมารุงงุนบาตั๊ก จากนัน้ให้ทา่นได้แวะพกัระหวา่ง
ทาง ณ SIMARJAR UNJUNG เพ่ือชิมชาขิง กาแฟ พร้อมชมบรรยากาศทัว่ไป 

 จากนัน้เดินทางตอ่สู ่ปาราปัท ซึง่เป็นทะเลสาบน า้จืดบนปากกล่องภเูขาไฟท่ีใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย ติด
ทะเลสาบโต้บ้า (LAKE TOBA) ท่ีสวยงามและใหญ่เป็นล าดบัท่ี 5 ของโลก เชิญท่านช้อปปิง้สินค้า
พืน้เมืองได้ตามอธัยาศยั เชน่ เสือ้ผ้า ไม้แกะสลกั เป็นต้น 

ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (4) 
พัก เข้าพัก  ณ  Niagara Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
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วันท่ีสาม ปาราปัท ล่องเรือทะเลสาบเล็กโตบ้า เมดาน                                                (B/L/D) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมท่ีพกั (5)  
08.00 น. น าคณะ ล่องเรือทะเลสาบเล็กโตบ้า (ทะเลสาบท่ีอยู่ติดกบัปากปลอ่งภเูขาไฟ)  จากนัน้น าคณะ

เดนิทางสู ่เกาะซาโมเซอร์ สมัผสับรรยากาศยามเช้าอนัสวยงามและสดช่ืน พร้อมทัง้ชมสิงปลกูสร้าง
รูปร้างแปลกตา่งๆ มากมาย 

 ถึง เกาะซาโมเซอร์ เท่ียวชมสสุานหินท่ีมีอายกุวา่ 450 ปี ท่ีหมู่บ้านโทม็อค แวะชมหมูบ้่านท่ีมี
ลกัษณะพิเศษคือเป็นแถวยาวของชาวบาตัก๊ พร้อมทัง้อิสระช้อปปิง้สินค้าพืน้เมือง เชน่ เสือ้ผ้าไม้
แกะสลกั เป็นต้น จากนัน้ลอ่งเรือกลบัปาราปัท 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (6) จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบัสูเ่มดาน ระหวา่งทางแวะซือ้
สินค้าพืน้เมืองท่ีท ามาจากถัว่ อาทิเชน่  Ak-Am, Teng-Teng, Pang-Pang, 

Ting-Ting จากนัน้เดนิทางตอ่ 
19.30 น. บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร (7)  
พัก เข้าพัก  ณ Polonia Hotel หรือ โรงแรมระดับเดียวกัน 
วันท่ีส่ี เมดาน อินโดนีเซีย หาดใหญ่                                                                   (B/--/--) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางโรงแรม (8)  
08.00 น. น าทา่นชม พระราชวงัสลุตา่นไมมนุ ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1888  ผา่นชมมสัยิดกลางเมืองเมดาน จน

สมควรแกเวลาน าคณะเดินทางสูส่นามบนิ 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารกลางวนั ณ บริเวณสนามบนิ เพ่ือความสะดวกของคณะ เราต้องเดินทาง

มาถึงสนามบนิก่อนเวลาเคร่ืองบนิออก 2 ชม.เป็นอยา่งน้อย 
13.33 น. น าคณะเดนิทางกลบัสู ่หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยไลออนแอร์ เที่ยวบินท่ี SL8011 
15.15 น. คณะเดนิทางถึง สนามบนิหาดใหญ่โดยสวสัดภิาพ พร้อมทัง้ความประทบัใจ 
รายการท่องเท่ียวน้ีอาจเปล่ียนแปลงหรือสลบักนัไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีถือเป็นเอกสิทธ์ิของผูจ้ดัโดยยดืถือตามสภาพการณ์ และประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั 
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อตัราค่าบริการ 

ฉีกกฎการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ที่หวงัจะจองทวัรจ์ากบริษทัทวัรใ์นเมืองหลวง มาจองทวัรจ์ากบริษทัทวัร์

ตา่งจงัหวดัที่มีค่าบรหิารจดัการส าหนกังานนอ้ยกว่า ราคาทวัรเ์ลยถูกกว่า แตคุ่ณภาพการบริการเหมือนกนั 

เสน้ทาง และโปรแกรมทวัรไ์ม่แตกตา่งกนั (แตต่อ้งเลือกบรษิทัทวัรท์ี่จดทะเบียนกบัส านกัทะเบียนธุรกิจน า

เท่ียวท่ีถูกตอ้งเท่านั้น) ศกัยภาพในการท างานของเจา้หนา้ที่ไม่แตกตา่งกนั 

ก าหนดการเดินทาง 

 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตยีง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่  

เด็กไม่มีเตยีง 

พกัเดี่ยว

เพิ่ม 

21-24 ตลุาคม 2557 15,900 15,900 14,900 4,500 

24-27 ตลุาคม 2557 15,900 15,900 14,900 4,500 

4-7 พฤศจกิายน 2557 15,900 15,900 14,900 4,500 

9-12 ธนัวาคม 2557 15,900 15,900 14,900 4,500 

23-26 ธนัวาคม 2557 15,900 15,900 14,900 4,500 

โปรโมชัน่ : จองก่อนเดินทาง 30 วนัเป็นอยา่งนอ้ย ลดใหอ้ีกท่านละ 400 บาท 

 
อตัรานีร้วมค่าบริการ  (อตัราค่าบริการนีต้้องมีผู้เดินทางไม่ต ่ากว่า 15 ท่านเท่าน้ัน)      

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินพร้อมภาษี หาดใหญ่ – เมดาน – หาดใหญ่ ชั้นทศันาจร สายการบิน ไทยไลออนแอร์ 
- ค่ารถปรับอากาศ และมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน พดูภาษาองักฤษ น าคณะท่องเท่ียวตามรายการ 
- ค่าเรือมาตรฐานล่องทะเลสาบโทบา้ และค่าเขา้ชมสถานท่ี ตามระบุในรายการ 
- โรงแรมท่ีพกั 2 ท่าน/ห้อง ระดบั 4 ดาว ตามมาตรฐานอินโดนีเซีย  
- อาหารรวม 8 ม้ือ ตามท่ีระบุในรายการส่วนใหญ่เป็นอาหารจีน มีบางม้ือจะเป็นอาหารจีน-อินโดนีเซียซ่ึงรสชาติคลา้ย 
  อาหารไทย (หากท่านชอมทานอาหารชนิดใดเป็นพิเศษ หรือมีเด็กควรน าอาหารท่ีชอบติดตวัไปดว้ย) 
- ค่าประกนัอุบติัเหตุทุนประกนั 1,000,000 บาท / 400,000 บาท  
อตัรานีไ้ม่รวมค่าบริการ 
- ค่าท าหนงัสือเดินทางอายใุชง้านเกินกวา่ 6 เดือน  
- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการทวัร์จดัเล้ียง  
- ค่าน ้าหนกัสัมภาระท่ีเกินจาก 20 กก.   
- ท่านผู้เดินทางต้องช าระค่าทปิมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 600 บาท หรือ 220,000 รูเปียร์ส ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน  
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- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % หกั ณ ท่ีจ่าย 3 % กรณีขอใบเสร็จถูกตอ้ง 
 

*** หมายเหตุ กรุ๊ปต้องมีจ านวนผู้เดนิทางมากกว่า 20  ท่านขึน้ไป ถงึจะออกเดนิทางได้ 


