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รหสัทวัร ์LKWT1 

ทวัรล์งักาว ี2 วนั 1 คนื 
ใครๆ ก็ ไปลงักาว ีกบัเทีย่วสนุกทวัร ์ทา่จะจรงิ เพราะราคาถกู ดจีรงิ ใหข้อ้มลูที่
เป็นจรงิกบัลกุคา้ เนน้เดนิทางดว้ยประสบการณ์จรงิ เขยีนโปรแกรมทัวรท์ีเ่ป็นไปดา้ย ณ วนัเดนิทางจรงิ ราคาถูกกวา่หากทา่นอา่น

รายละเอยีดในโปรแกรมทัวรอ์ยา่งครบทว้นกอ่น เกาะลงักาว ีเราน าเทีย่วมานาน ดตูาสือ่โซเซีย่วตา่งๆ ทา่นจะคน้หาเราไดง้่ายมาก 
ดว้ยการท าทัวรท์ีค่รบวงจร และตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ทกุระดับ ตามความตอ้งการของทา่น เชน่ เชา่เฉพาะรถในเกาะ

ลงักาว ีจองเฉพาะตั๋วเขา้ชมทีต่า่งๆในลงักาว ีจองตั๋วเรอืไปเกาะลงักาว ีจากทา่เรอืต ามะลงั ทวัรแ์บบควบจากเกาะหลเีป๊ะสู ่เกาะลงักา
ว ี, ทมีไกดน์ าเทีย่วลงักาว ีทีพ่รอ้มบรกิารทกุรูปแบบ ครับ 

ทา่นลองเลอืกใชเ้ราสกัครัง้ ราคาจะถูกจะแพง ลองคยุกนัไดท้ี ่085 384 0228 // 075 502 938 LINE ID:: 0814155955 
 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

พเิศษ พเิศษ ::::  ไปเรอืเทีย่วเชา้ วนัทีส่องกลบัเรอืเทีย่วเทีย่งไปเรอืเทีย่วเชา้ วนัทีส่องกลบัเรอืเทีย่วเทีย่ง  
ก าหนดการเดนิทาง :: 

วนัแรก ทา่เรอืต ามะลงั – เคเบิล้คาร ์– ชอ้ปป้ิงตลาดกวัฮ ์                                                         (--/L/D)       

08.30 น. เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทัวร์  ใหก้ารตอ้นรับท่าน  ณ จุดนัดพบ ทา่เทยีบเรอืต ามะลงั ใหท้า่นมเีวลาใน

การแลกเงนิ และเขา้หอ้งน ้ากอ่นลงเรอื 

09.30 น. น าคณะเดนิทางสูห่มูเ่กาะแห่งมนตข์ลัง “เกาะลงักาว”ี โดยเรอืเฟอรร์ีป่รับอากาศ ระหวา่งน่ังเรอืทมีงานมบีรกิาร

น ้าหวาน  และขนมบรกิาร พรอ้มทัง้ดหูนังทีท่างเรอืเฟอรร์ีเ่ปิดบรกิาร  

11.30 น. (เวลามาเลเซยี)  น าทา่นเดนิทางถงึ เกาะลงักาว ีตรวจหนังสอืเดนิทางระหวา่งประเทศ  จากน่ันน าทา่นเดนิทาง
สูภ่ัตตาคารอาหารเทีย่ง 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคาร (1) 

บา่ย จากน่ันน าคณะเดนิทางสู ่ เคเบิล้คาร ์(Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง มี
หมูบ่า้น Oriental Village ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปตามมมุตา่งๆ เชน่ สะพานญีปุ่่ น มุมของที่

ระลกึ  ท่านจะไดน่ั้งกระเชา้ลอยฟ้าทีท่ันสมัย ซึง่อยู่สงูกวา่ระดับน ้าทะเลกว่า 700 

เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายใน
ออ้มกอดธรรมชาตทิีเ่งียบสงบของเกาะลังกาวี และ

ทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จาก
ยอดเขาสงู รืน่รมยไ์ปกับธรรมชาต ิสายลม  ทอ้งทะเลสี

คราม   จากน่ันน าทา่นเขา้ชม  Sky  Rex น าทา่นสนุกไปกับการผจญภัยในแดนใน

โนเสารท์ีแ่สนจะตืน่เตน้ ผูเ้ขา้ชมจะไดน่ั้งบนรถรางสไตลจ์ าลอง และชมภาพยนตร ์3 
มติ ิดา้นหนา้และดา้นขา้งทัง้สองของรถรางรวมทีจ่ะใหป้ระสบการณ์ทีส่มจรงิทีสุ่ด 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

รถรางจะน่ังได ้ 30 ทา่น  และจะมเีวลาใหท้า่นไดเ้ขา้ไปถ่ายภาพใน 3D ART  MUSEUM  ภายในจะมภีาพ 4 

มติ ิมากมายใหท้า่นไดเ้ขา้ไปถา่ยภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางสู ่ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ยา่นตลาดกวัฮ ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกสนิคา้ปลอดภาษีไดอ้ย่างจุ

ใจ อาท ิเหลา้ บหุรี ่โรต ีเครือ่งส าอาง น ้าหอม ชอ้คโกแลต เสือ้ผา้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า เครือ่งครัวนานาชนดิ ฯลฯ 

ค า่  บรกิารอาหารค า่  ณ  ภัตตาคาร (2)   จากน่ัน น าทา่นเชค็อนิเขา้โรงแรม  

พัก  BAHAGIA  HOTEL  LANGKAWI    ใหท้า่นอสิระพักผอ่นตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง สสุานพระนางมสัสุหร ี– พพิธิภณัฑม์หาธรี ์– ดาตารนัตา (พญานกอนิทรยี)์ – ทา่เทยีบเรอืต ามะลงั    

(B/--/--) 

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้แบบบฟุเฟ่ต ์ ณ  โรงแรมทีพั่ก (3)    

08.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่
          พระนางมสัสุร ีผูส้าปเกาะลังกาวไีว ้7 ชั่ว

อายุคน บัดนี้ชว่งเวลาไดผ้่านพน้มาแลว้ เกาะลังการว ี

ความเจรญิรุง้เรอืงขึน้ ตา่งคนก็ตา่งหลั่งไหลมาเพือ่ชม 
สสุานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชือ่) 
         พพิธิภณัฑด์ร.มหาธรี ์ มูฮัมหมัด ชมของทีร่ะลกึทีน่านาประเทศมอบไวใ้หแ้กอ่ดตีนายกรัฐมนตรี เป็น

จ านวนมาก อาท ิเครือ่งแกว้ครสิตลั รถยนต ์ ผา้ไหม ฯลฯ 

11.00 น. จากน่ันน า คณะเดนิทางสู ่ทา่เรอืกวัฮ ์ เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัร่มรืน่ พรอ้มถ่ายภาพ

คูก่บั   
          ดาตารนัตา พญานกเหยีย่วสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวไีวเ้ป็นทีร่ะลกึ หรือจะ

เพลดิเพลนิกับการซือ้สนิคา้ปลอดภาษี บรเิวณทา่เรอืกัวฮ ์ซึง่มสีนิคา้มากมายใหท้่านได ้
เลอืกซือ้ 

12.00 น. จากน่ันน าทา่นเดนิทางกลบัโดยเรอืเฟอรร์ีป่รับอากาศ (VIP)  พรอ้มอุปกรณน์ริภยั เชน่เสือ้ชูชพี  

13.00 น. น าทา่นเดนิทางถงึทา่เทยีบเรอืต ามะลงั โดยสวสัดภิาพ พรอ้มดว้ยรอ้ยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

* โปรแกรมทวัรแ์ละเวลา  อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม แตจ่ะค านงึถงึประโยชนข์องทา่นเป็นส าคญั *   
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อตัราคา่บรกิาร 

รายการ ราคาเร ิม่จากทา่เรอื / ทา่น 

ราคาผูใ้หญ ่ 7-8 ทา่น 3,200.- 

ราคาผูใ้หญ ่ 9-10 ทา่น 3,100.- 

 

โดยรวมรายการดงัตอ่ไปนี ้
- คา่รถในลงักาวปีรับอากาศน าเทีย่วตลอดการเดนิทางบนเกาะลงักาวตีามรายการน าเทีย่ว 

- คา่เรอืเฟอรร์ี ่(สตลู – เกาะลงักาว ี– สตลู) 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (3 มือ้) + ของวา่งตลอดการเดนิทาง 

- คา่ทีพั่ก  1  คนื  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

- คา่เขา้ชม เคเบิล้คาร ์รวมทกุอยา่ง คอื (Cable Car,Sky rex, 3D Art Museum, Sky Dome) 
- คา่เขา้ชม สสุานพระนางมัสสหุร ี

- คา่เขา้ชม พพิธิภัณฑ ์ดร.มหาเธย ์
- คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตใุนเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล  500,000 บาท 

- คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   
- คา่ยาเวชภัณฑ ์สามัญประจ าบา้นเบือ้งตน้ 

- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม                                               

- คา่ใชจ้่ายสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศพัท ์ คา่ซักรดี  คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีก

สัง่เอง  เป็นตน้  

- คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย  7  %   กรณีลกูคา้ตอ้งการใบเสร็จ 

- คา่หนังสอืเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมวีนัหมดอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

หมายเหต ุ  
- บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจาก ภัยธรรมชาต ิปฏวิัต ิการจราจล และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของ ทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ยการสญูหาย ความลา่ชา้

หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 
- มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 
- บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไม่อาจ แกไ้ขได ้และ

จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนอืความรับผดิชอบของหัวหนา้ทวัร ์
- บรษัิทไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอืหา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืเอกสารเดนิทางไม่

ถกูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

- เนือ่งจากรายการทวัรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ
ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

- เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทาง 
บรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอบรับเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

- นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิมัดจ าเป็นเงนิจ านวน 50% ของราคาทวัร ์ตอ่ทา่นเพือ่ส ารองทีน่ั่ง  
- นักทอ่งเทีย่วตอ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 7 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วไม่ช าระเงนิ หรอื

ช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของทา่นถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่วา่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิ
การเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 

- การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน

จันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
- กรณีทีนั่กท่องเทีย่วตอ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นักทอ่งเทีย่ว(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์มว่า่กรณีใดๆ 

- กรณีนักท่องเทีย่วตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเที่ยว (ผูม้ีช ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรือ

เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบ
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ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

อ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี้ 
1. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

2. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 
3. ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

 ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

 การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสาย

การบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
 การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมีนักท่องเทีย่ว

เดนิทางไมถ่งึ 15 คน   


