กาหนดการเดินทาง
เดือน พ.ค.58 วันที่ 2-4
เดือน มิ.ย.58 วันที่ 21-23
เดือน ก.ค.58 วันที่ 1-3
เดือน ส.ค.58 วันที่ 12-14 และ 13-15
วันแรก
08.30 น.

09.30 น.

ตามะลัง(สตูล) เกาะลังกวี สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิล้ คาร์
(--/L/D)
คณะเดินทางถึง ท่ าเรือตามะลัง จ.สตูล ให้ คณะมีเวลาในการแลกเงิน และเข้ าห้ องน ้า พร้ อมทัง้
อิสระรับประทานอาหารเช้ าได้ ตามอัธยาศัย โดยมีมคั คุเทศก์ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ คอยให้ การ
ต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ กบั ทางคณะ
นาคณะเดินทางสูห่ มูเ่ กาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรื อเฟอร์ รี่ปรับอากาศ ระหว่านัง่ เรื อ
ทีมงานมีบริการน ้าหวาน และขนมบริการ พร้ อมทังดู
้ หนังที่ทางเรื อเฟอร์ รี่เปิ ดบริการ (ใช้ เวลาเดินทาง
1

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

10.30 น.

เที่ยง
บ่าย

พัก
วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.

เที่ยง

ประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนันน
้ าท่านเยี่ยมชม
สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชัว่ อายุคน บัดนี ้ช่วงเวลา
ได้ ผา่ นพ้ นมาแล้ ว เกาะลังการวี ความเจริญรุ้งเรื องขึ ้น ต่างคนก็ตา่ ง
หลัง่ ไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ เคเบิล้ คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้ าต้ น
ทาง มีหมูบ่ ้ าน Oriental Village ให้ ทา่ นได้ ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น
สะพานญี่ปนุ่ มุมของที่ระลึก ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลอยฟ้าที่ทนั สมัย ซึง่
อยูส่ งู กว่าระดับน ้าทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat
Clncang ภายในอ้ อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และ
ทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่ งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่ นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้ อง
ทะเลสีคราม
 บริการอาหารค่า (2) ณ. ภัตตาคาร จากนัน้ เช็คอินเข้ าโรงแรม ให้ ทา่ นอิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัยพัก
นาคณะเข้ าพัก  ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านพอใจ
ลังกาวี หาดทรายดา พิพธิ ภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ ล่ องเรือจีโอพาร์ ค ตลาดกัวฮ์
( B ,L,D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
นาคณะเดินทางไปยัง บริเวณหาดทรายดา ซึง่ เชื่อกันว่าเป็ นสถานที่หนึง่ ที่แสดงให้ เห็นว่าเกาะลังกา
วี โดนคาสาปของพระนางมัสสุหรี
จากนันน
้ าคณะไปชม พิพธิ ภัณฑ์ ท่ าน ดร.มหาธีร์ อดีตนายกรัฐมนตรี
ของประเทศมาเลเซีย ที่เก็นรวามรวมของที่ระลึก และรางวัลต่างๆ
รวมทังของใช้
้
บ้างส่วนในขณะที่ทา่ นดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรี ของ
ประเทศมาเลเซีย ที่จดั แสดงให้ นกั ท่องเที่ยวเข้ าชมได้ ทกุ วัน
 บริการอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (4)
จากนันน
้ าคณะไป ล่องเรื อชมบรรยากาศของจีโอปาร์ คลังกาวี ท่านจะได้ ชมการให้ อาหารนกอินทรี ย์
ซึง่ เป็ นสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี และแสดงถึงความอุดมสมบรูณ์ของพื ้นที่แห่งนี ้ และท่านจะได้
รับชมการเลี ้ยงปลาในกระชังโดยวิธีการทางธรรมชาติ และเรี ยนรู้การใช้ ชีวิตของปลาในอุทยานจีโอ
ปาร์ คลังกาวี
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ได้ เวลาที่เหมาะสมนาคณะเดินทางสู่ ย่านช้ อปปิ ง้ ณ ย่ านตลาดกัวฮ์ ให้ ทา่ นได้ เลือกสินค้ าปลอด
ภาษีได้ อย่างจุใจ อาทิ เหล้ า บุหรี่ โรตี เครื่ องสาอาง น ้าหอม ช้ อคโกแลต เสื ้อผ้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า
เครื่ องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่า
 บริการอาหารค่า ณ ร้ านอาหาร (5)
พัก
นาคณะเข้ าพัก  ณ โรงแรมที่ท่านเลือก ตามราคาที่ท่านพอใจ
วันที่สาม
ท่ าเรือกัวฮ์ – ดาตารันลัง – ท่ าเรือตามะลัง
( B ,--,--)
06.00 น.
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
07.00 น.
จากนัน้ นา คณะเดินทางสู่ ท่ าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่ น พร้ อมถ่ายภาพคูก่ บั "ดา
ตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้ เป็ นที่ระลึก หรื อจะเพลิดเพลินกับการซื ้อ
สินค้ าปลอดภาษี บริเวณท่าเรื อกัวฮ์ ซึง่ มีสินค้ ามากมายให้ ทา่ นได้ เลือกซื อ้
08.00 น.
จากนันน
้ าท่านเดินทางกลับโดยเรื อเฟอร์ รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้ อมอุปกรณ์ นิรภัย เช่ น สือ้ ชูชีพ
เป็ นต้ น
09.00 น.
ถึงท่าเทียบเรื อตามะลังโดยสวัสดิภาพ ทีมงานอานวยความสะดวกให้ แก่ทกุ ท่านในการจัดเก็บ
สัมภาระขึ ้นรถ พร้ อมทังอ
้ าลาคณะ ด้ วยร้ อยยิม้ และความประทับใจ
เที่ยว เกาะลังกาวี ให้ ถกู ใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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อัตราค่ าบริการ (เลือกพักโรงแรมตามที่ท่านสนใจ และในราคาที่ท่านพอใจ)
รายการ
ราคาต่ อท่ าน
ราคาเด็กอายุ 3-11 ขวบ
พักโรงแรม BAHAGIA HOTEL LANGKAWI
4,300.3,500.ระดับ 3 ดาว อยูย่ า่ นตลาด
พักโรงแรม BELLA VISTA LANGKAWI
4,600.3,700.ระดับ 3 ดาว อยูต่ ดิ ทะเลมีสระว่ายน ้า
พักโรงแรม ADY HOTEL LANGKAWI
4,600.3,700.ระดับ 4 ดาว อยูใ่ กล้ ห้าง
หมายเหตุ: ท่ านมั่นใจได้ เที่ยวสนุกทัวร์ ฯ ถึงแม้ ท่ ตี งั ้ สานักงานของบริษัทอยู่ท่ จี ังหวัดตรั ง แต่ เราทาทัวร์ โดยตรงไม่
ส่ งต่ อให้ ใคร เพราะเจ้ าของบริษัทเป็ นคนจังหวัดสตูลโดยกาเนิด และจึงมีทีมงานของเที่ยวสนุกทัวร์ ท่ พ
ี ร้ อม
ให้ บริการท่ านโดยไม่ มีการบวกค่ าใช้ จ่ายเพิ่มเข้ าไปอย่ างแน่ นอน
อัตราค่ าบริการนีร้ วมดังต่ อไปนี ้
- ค่าเรื อเฟอร์ รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
- ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้ องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง (กรณีคณะทัวร์ จอยไม่ถึง 20 ท่านจะใช้ รถตู้ในการเที่ยว)
- ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (6 มื ้อ)
- ค่าอาหารว่าง + น ้าดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมการเข้ าชม และใช้ บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าเจ้ าหน้ าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจาบ้ านเบื ้องต้ น
- ค่าบริการจัดนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้ น
- ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
- ค่ าหนังสือเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านัน
้ ) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
- ค่ าเอกสารผ่ านด่ านกรณีไม่ มีหนังสือเดิน เพิ่มท่ านละ 250 บาท
4

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

ทังนี
้ ้ บริษัทฯ ขอให้ ทา่ นแจ้ งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้ อม จานวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้
ดาเนินการสารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้ า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้ อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงล่วงหน้ ามา ณ โอกาสนี ้ และหวังเป็ นอย่างยิ่งที่จะได้ รับใช้ ทา่ นและคณะใน
อนาคตอันใกล้ นี ้
หมายเหตุ
- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ การจราจล และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของ ทางบริษัทฯ หรื อค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ ายการสูญ
หาย ความล่าช้ าหรื อจากอุบตั เิ หตุตา่ งๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
- บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สญ
ู หาย สูญเสียหรื อได้ รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้ าทัวร์
- บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อห้ ามเข้ าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์ นี ้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้ บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้ าประเทศไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ ชาระเงินมัดจาหรื อทังหมดไม่
้
วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทาง บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ ระบุไว้ โดยทังหมด
้
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