กำหนดกำรเดินทำง
เวลา
08.30 น.
09.30 น.

10.30 น.

เทีย่ ง

ตามะลัง (สตูล) สุสานพระนางมัสสุหรี เคเบิ้ลคาร์ ย่านตลาดกัวฮ์
( --/L/--)
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ ให้ การต้ อนรับท่าน ณ จุดนัดพบ (ท่าเทียบเรื อตามะลัง) ให้ท่านมี
เวลาในการแลกเงิน และเข้าห้องน้าก่อนลงเรือ
นาคณะเดินทางสูห่ มูเ่ กาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรื อเฟอร์ รี่ปรับอากาศ ระหว่านัง่ เรื อ
ทีมงานมีบริการน ้าหวาน และขนมบริการ พร้ อมทังดู
้ หนังที่ทางเรื อเฟอร์ รี่เปิ ดบริการ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.)
เดินทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนังสื อเดินทาง จากนั้นนาท่านเยีย่ มชม
สุ สานพระนางมัสสุ รี ผูส้ าปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชัว่ อายุคน บัดนี้ช่วงเวลาได้
ผ่านพ้นมาแล้ว เกาะลังการวี ความเจริ ญรุ ้งเรื องขึ้น ต่างคนก็ต่างหลัง่ ไหล
มาเพื่อชม สุ สานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเชื่อ)
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
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บ่าย

16.00 น.
17.00 น.

จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ เคเบิล้ คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง
มีหมู่บา้ น Oriental Village ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามมุมต่างๆ เช่น สะพาน
ญี่ปุ่น มุมของที่ระลึก ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลอยฟ้ าที่ทนั สมัย ซึ่ งอยูส่ ู งกว่า
ระดับน้ าทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang
ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของ
เกาะตะรุ เตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสู ง รื่ นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสี คราม จน
ได้เวลาที่เหมาะสมนาคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ณ ย่าน
ตลาดกัวฮ์ ให้ท่านได้เลือกสิ นค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า
บุหรี่ โรตี เครื่ องสาอาง น้ าหอม ช้อคโกแลต เสื้ อผ้า
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องครัวนานาชนิด ฯลฯ จากนั้นนา คณะ
เดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่ มรื่ น พร้อม
ถ่ายภาพคู่กบั "ดาตารันลัง” พญานกเหยีย่ วสัญลักษณ์ของเกาะ
ลังกาวีไว้เป็ นที่ระลึก หรื อจะเพลิดเพลินกับการซื้ อสิ นค้าปลอดภาษี บริ เวณท่าเรื อกัวฮ์ ซึ่ งมีสินค้า
มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ
จากนั้นนาท่านเดินทางกลับโดยเรื อเฟอร์ รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้ อมอุปกรณ์ นิรภัย เช่ น สื้อชู ชีพ เป็ น
ต้ น
ถึงท่าเทียบเรื อตามะลังโดยสวัสดิภาพ ทีมงานอานวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระ
ขึ้นรถ พร้อมทั้งอาลาคณะ ด้ วยร้ อยยิม้ และความประทับใจ
เทีย่ ว เกาะลังกาวี ให้ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955
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กาหนดวันที่เดิ นทาง
วันที่เดิ นทาง
คณะ 8-10 ท่าน

ราคาต่อท่าน
1,900.-

โดยรวมรายการดังต่ อไปนี้
- ค่าเรื อเฟอร์รี่ (สตูล – เกาะลังกาวี – สตูล)
- ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (1 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การต่างๆตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
- ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจาบ้านเบื้องต้น
- ค่าบริ การจัดนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ น
ต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่ าหนังสือเดินทาง ( ต้ องพาสปอร์ ตเท่ านั้น) และมีอายุไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ค่ าเอกสารผ่านด่ าน กรณีท่านทีไ่ ม่ มหี นังสือเดินทาง จ่ ายเพิม่ ท่ านละ 250 บาท

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้ดาเนินการ
สารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้น้ ี
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ การจราจล และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการ
ควบคุมของ ทางบริ ษทั ฯ หรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่นการเจ็บป่ วย การถูกทาร้ายการสู ญหาย
ความล่าช้าหรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจ แก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
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- บริ ษทั ไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรื อเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์ น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆ ตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการ
เข้าประเทศไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
- เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ
ทาง บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษทั ฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
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