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ทริปเที่ยวลังกาวี 1 คืน 2 วัน 
เท่ียวสนกุทวัร์แอนด์แทรเวล ผู้น ำเท่ียวเกำะลงักำวีตวัจริง ท ำทวัร์ตรง ไม่ผ่ำนบริษัททวัร์

อ่ืนๆ รำคำเรำเลยถกู บริกำรครบ โอกำสนีข้อเสนอรำคำทวัร์เท่ียวเกำะลงักำวี ประเทศมำเลเซีย 

พกั 1 คืน 2 วนั มีแหล่องท่องเท่ียวโปรโปรแกรมทวัร์ท่ีน่ำสนใจ เช่น สสุำนพระนำงมสัสหุรี 

(Kota Mahsuri), เคเบิล้คำร์ลงักำวี (cable car langkawi), หำดทรำยด ำลงักำวี, 

ช้อปปิง้ย่ำนตลำดกวัฮ์, Dataran Lang Langkawi, 
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อัตราค่าบริการ 
มีไกด์คนไทยดูแลท่านตลอดทริป 

จ ำนวนผู้ เดินทำง รำคำพกัห้องละ 2-3 ท่ำน 

Bahagia Hotel 

พกัเด่ียวเพิม่ท่ำนละ 

คณะเดินทำง 10 ท่ำน 2,900 บำท  
 
 

400 บำท 

คณะเดินทำง 9 ท่ำน 3,000 บำท 
คณะเดินทำง 8  ท่ำน 3,150 บำท 
คณะเดินทำง 7 ท่ำน 3,290 บำท 
คณะเดินทำง 6  ท่ำน 3,500 บำท 
คณะเดินทำง 5  ท่ำน 3,790 บำท 
คณะเดินทำง 4  ท่ำน 4,200 บำท 

หากต้องการพักที่อ่ืนๆ   
Bella Vista Hotel Langkawi 300 บำท 
Nagoya INN 150 บำท 
Dayang Bay Hotel 600 บำท 
ADYA Hotel Langkawi 700 บำท 

 
ราคาน้ีรวมแลว้ดงัน้ี ราคาน้ีไม่รวม 

1. ค่าเรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางไป-กลบั 
2. ค่ารถบรกิารตลอดทรปิ 
3. ค่าอาหาร 3 มือ้ 
4. ค่าเขา้ชม สสุานพระนางมสัสหุร ี
5. ค่าขึน้เคเบิล้คารล์งักาว ี
6. ค่าทีพ่กั 2 คนื 
7. ค่าไกดน์ าเทีย่ว ตลอดการเดนิทาง 
8. ค่าอาหารว่าง เช่น ขนม น ้า วนัละ1 รอบ 
9. ค่าประกนัภยัการเดนิทาง 

1. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ หรอื ภาษหีกั ณทีจ่่าย (หาก
ท่านตอ้งการ) 

2. ค่าบลิหากท่านตอ้งการไปเบกิลดหย่อนภาษตีาม
นโยบายของรฐับาล 

3. ค่าใชจ่่ายสว่นตวัทีไ่ม่ไดร้ะบไุวใ้นโปรแกรมทวัร์
ทัง้หมด 
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ก าหนดการเดนิทาง :: กรุ๊ปส่วนตวั 4 ท่ำนขึน้ไป (ออกเดินทำงได้ทกุวนั) 

วนัแรก ท่าเรอืต ามะลงั-โกตามสัสุหร-ีหาดทรายด า-เคเบิล้คาร-์ชอ้ปป้ิงตลาดกวัฮ ์   (--/เทีย่ง/ค ่า) 
08.30 น. ทุกท่านพรอ้มกนัทีท่่าเรอืต ามะลงั  เชก็อนิทีเ่จา้หน้าทีข่องบรษิทั พรอ้มรอเวลาลงเรอื 

จอ๊บพาสปอรท์กบัเจา้หน้าทีศุ่ลกากร 
09.30 น. เรอืออกเดนิทางสู่ เกาะลงักาว ีบนเรอืมกีารแจกน ้าดื่ม ขนม ทางทวัรบ์รกิาร (ใชเ้วลา

เดนิทาง 1 ชม.) 
11.30 น. ถงึเกาะลงักาว ีซึง่เวลามาเลเซยีเรว็กว่าบา้นเรา 1 ชม. ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 
 จากนัน้ไกดพ์าคณะเดนิทางสู่ รา้นอาหารกลางวนั 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 
 เสรจ็แลว้พาคณะเดนิทางสู่ จดุก าเนิดของต านาน พระนางเลอืดขาว ณ สุสานของพระนาง

มสัสุหร ีพรอ้มชมพพิธิภณัฑ ์เรือ่งราว และบา้นพกัของพระนางมสัสุหรี 
 เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะสม พาคณะเดนิทางสู่ หาดทรายด า ซึง่เป็นชายหาดทีม่สีดี า บา้งกว็่า

เกดิจากต านานค าสาปของพระนางมสัสุหรทีีส่าปแช่งเกาะลงักาวไีมใ่หม้คีวามเจรญิรุง่เรอืง 
7 ชัว่อายคุน 

 พาคณะเดนิทางสู่ ย่านออรเ์รน็ทอลวลิเลจ เพื่อขึน้ชมววิบนยอดเขามดัชงิชงั ดว้ยเคเบิล้
คารล์งักาว ีเมือ่ขึน้ไปดา้นบน ท่านจะไดช้มววิ ชายหาดเกาะลงักาว ีเมอืงลงักาว ีและทะเล
ในมุมสงู สวยงามเลยทเีดยีวครบั 

 จากนัน้เราพาคณะ ไปเดนิชอ้ปป้ิงกนัยา่น สนิค่าปลอดภาษขีองประเทศมาเลเซยีที ่ยา่น
ตลาดกวัฮ ์แหล่งทีข่ายสนิคา้ทุกประเภท เช่น ขนม โชแลต็ เครือ่งครวั กระเป๋า น ้าหอม 
เป็นตน้ 

ค ่า  รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2) 
พกั เขา้พกั  ณ โรงแรมทีท่่านเลอืกตามราคาทีแ่สดง 
วนัทีส่อง โรงแรม-ดาตารนัลงั (ท่าเรอืเจสตี)้ – กลบัท่าเรอืต ามะลงั                          (เชา้/--/--) 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ รา้นอาหาร (3) 

จากนัน้เดนิทางสู่ ท่าเรอืเจสตี ้
พรอ้มทัง้ใหท้่านไดแ้วะถ่ายรปูกบั สญัญาลกัของเกาะลงักาว ีทีล่านดาตารนัลงั (รปูป ัน่นก
อนิทรยีต์วัใหญ่ของเกาะลงักาว)ี 

08.45 น. ทุกท่านพรอ้มกนัทีจ่ดุนดัหมาย เพื่อเตรยีมตวัเชค็อนิ และผ่านด่าน ตม. มาเลเซยี 
09.00 น. เรอืออกเดนิทางกลบัสู่ ท่าเรอืต ามะลงัสตูล 
09.00 น. คณะเดนิทางกลบัมาถงึ ท่าเรอืต ามะลงั หลงัจากนัน้ผ่านด่าน ตม.ประเทศไทย 

เสรจ็แลว้ไกด ์อ าลาคณะ ทีท่่าเรอืต ามะลงั 
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