
 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้สํานักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

LPH01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เที่ยวเกาะลังกาว+ีปีนัง+หาดใหญ่ 5 วัน 4 คืน  
จากภูเกต็ 

ก าหนดการเดนิทาง 
 

วันแรก สนามบนิ-สะพานขา้มกาลเวลา-สตลู 

เวลา เวลา ตามเทีย่วบนิ เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท รับคณะจากสนามบนิหาดใหญ ่หรอื สนามบนิตรัง จากนัน้เดนิทาง
สู ่จังหวัดสตลู  

เทีย่ง แวะ ใหท้า่น รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (ลกูคา้จา่ยเงนิเอง) 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่จังหวดัสตลู 

แวะ เมือ่ถงึ ละงปูากบารา แวะใหท้า่นไดเ้ดนิชม สะพานขา้มกาลเวลา ซึง่เป็นหนึง่ใน อทุยานธรณีสตลู  ที่
กลายเป็น อทุยาน ธรณีโลก แหง่แรกของประเทศไทย 
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คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (1) 

พัก เขา้พกั ณ The One Butice Satun 

วันทีส่อง สตลู-เกาะลังกาว-ีเคเบิล้คาร-์สสุานพระนางมสัสหุร ี

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

07.45 น. พาคณะเดนิทางสู ่ทา่เรอื ต ามะลงั 

จากนัน้ทําการเชค็อนิ พรอ้ม จ๊อปหนังสอืเดนิทาง เตรยีมตัวลงเรอื (ทกุทา่นตอ้งใชห้นังสอืเดนิทาง) 

09.00 น. เรอืเฟอรร์ี ่ออกเดนิทางตรงสู ่เกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซยี ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ี

เมือ่ ถงึ เกาะลังกาว ีผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้ไกดจ์ะพาทกุทา่นเดนิไปยงั ทีร่ถ 

(คณะ 20 ทา่น แนะนําใชร้าคา รถตู ้2 คัน ราคาจะถกูกวา่) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (3) 

 จากนัน้ 

พาคณะ เทีย่วชม สสุานพระนางมสัสหุร ีและรับฟังเรือ่งราว ประวตัของพระนางมสัหุรจีากไกด ์รวม ถงึ
ความเกีย่วขอ้งกบั ทายาท รุน่ที ่7 ซึง่เป็น คนกระทู ้จังหวัด ภเูก็ต 
 

 
 และจากนัน้ สนุกสนาน กบั การน ัง่เคเบิน้คารล์งักาว ีชมววิสวยๆ ของเกาะลังกาว ีและ องเห็นถงึ เกาะตะ

รเุตา จังหวัดสตลูดว้ย 

ในตัว๋ใบเดยีวกนั ทา่น สามารถ เขา้ชม สว่นอืน่ๆ ไดด้ว้ย เชน่ 
-ชม 3D อารท์มวิเซีย่มลงักาว ีทีร่วมรปูวาดซึง่เป็นแลนดม์ารค์ของเกาะลังกาว ีและ แลนดม์ารค์จากทัว่
โลก พรอ้มชมโชว ์ตามเวลากําหนด 
-ชม ภาพยนต3์มติ ิที ่สกายแร็ค ซึง่จะพาเราเขา้ไปสู ่ยคุไดโนเสารก์นิคน กรี๊ด สนุก สมุนั กนัเลย
ทเีดยีว 
 

 
คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (4) 

พัก เขา้พัก ณ  

กรณีเลอืก ราคาที ่Bahagia Hotel Langkawi 
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กรณีเลอืก ราคาที ่Gran Continaltal Hotel Langkawi 

วันทีส่าม เกาะลังกาว ี– เกาะปีนัง 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (5) 

08.00 น. พาคณะเทีย่วชม พพิธิภณัฑ ์ดร.มหาธฯี ซึง่ปัจจบุนัเป็นนายยกรัฐมนตร ีทีอ่ายมุากทีส่ดุในโลก 
พพิธิภณัฑ ์แหง่นี ้รวมรวมของใช ้เกยีตบิตัร รางวัลตา่งๆ ทีน่ายยกรัฐมนตร ีไดรั้บ จากทีต่า่งๆ ทัว่โลก 
รวมทัง้จากประเทศไทยดว้ย 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่ยา่นตลาดกวัฮ ์แหลง่รวมสนิคา้ปลอดภาษี ทีเ่ยอะทีส่ดุในประเทศมาเลเซยี 
สนิคา้ถกู คณุภาพด ี
ขนม เครือ่งครัว ของใช ้เป็นตน้ครับผม 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลาวัน ณ รา้นอาหาร (6) 

พรอ้มทัง้ถา่ยรปู กบัแลนดม์ารค์ของ เกาะลังกาว ีที ่รปูปั่นนกอนิทร ีตวัใหญ ่หรอื ทีเ่รยีกกนัวา่ ลานดาตา
รันลัง เกาะลังกาว ี

 
13.30 น. พาคณะน่ังเรอืเฟอรร์ี ่จากเกาะลังกาว ีไป ทา่เรอืกวัลาเปอรล์สิ ฝั่งเคดาห ์เพือ่เดนิทางตอ่สู ่เกาะปีนัง 

เมือ่ ถงึ ทา่เรอืกวัลาเปอรล์สิ พาคณะเดนิทางตอ่สู ่เกาะปีนัง 

พัก เขา้พกั ณ Hotel Royal Penang 

คํ่า บรกิารอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (7) 

วันทีส่ี ่ เทีย่วเกาะปีนัง – นอนหาดใหญ ่

07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 แวะถา่ยรปูที ่ป้อมปืนคอนวอลสิ และ ยา่นซติีฮ้อ ของเกาะปีนงั 

จากนัน้พาคณะมาชม วดัไทย พรอ้มสกัการะพระนอนองคใ์หญท่ีส่ดุในประเทศมาเลเซยี และ ตรงขา้มกนั
เชญิทา่นไปสกัการะสงิศักดิข์องชาวพมา่ ที ่วดัพมา่ ในเกาะปีนัง 
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 พาคณะมาแวะสกัการะ เจา้แมก่วนอมิ ที ่วดัเกก๊ล๊อกซี ่หรอื คนไทยเรยีกวา่วัดเขาเตา ทา่นจะตอ้งเดนิทาง

ไกดข์ัน้ไปประมาณ 400 เมตร ระหวา่งทางก็จะมสีนิคา้ทีร่ะลกึวางขายมากมาย เชน่ เสือ้ผา้ พวงกญุแจ 
ผลไม ้ขนม และระหวา่งทางทา่นจะไดเ้จอกบัฝงูเตา่ จํานวนมาก ทา่นสามารถซือ้อาหารเตา่ใหไ้ด ้เพือ่เพิม่
อายขุองตัวเอง (เป็นความเชือ่สว่นบคุคล) จากนัน้เดนิตอ่ไปยงัเจดยี ์3 ชัน้ ทีม่ศีลิปะแบบ 3 ชาตผิสมกนั
ไดอ้ยา่งลงตวั คอื แบบ พมา่ แบบไทย และแบบจนี 
ไกดจ์ะใหเ้วลาทา่นสกัการะ และชมววิไดบ้นทีม่องเห็นเมอืงจอรท์ทาวนแ์บบเต็มๆ  

 
 สดุมนั กบั การเดนิทางถา่ยรปู และชม ปีนงัอารต์สตรดี บนเกาะปีนงั ในมมุตา่งๆ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (9) 

14.00 น. พาคณะเดนิทางกลับ สู ่ดา่นสะเดา เพือ่เดนิทางสู ่หาดใหญ ่

17.00 น. ถงึดา่นไทย พาคณะเขา้ดา่นไทย และเดนิทางตอ่ สู ่หาดใหญ ่

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ รา้นอาหาร (10) 

พัก เขา้พกั ณ VL Hatyai Hotel 

วันทีห่า้ หาดใหญ-่สง่สนามบนิ 
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เชา้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (11) 

จากนัน้ใหท้า่นอสิระ เทีย่ว ชอ๊ม ชมิ ยา่นตลาดกมิหยง ซึง่อยู ่ใกลโ้รงแรม 

10.00 น. ทกุทา่นพรอ้มกนัทีล็่อบบีโ้รงแรม เชค็เอารท์ ออกจากโรงแรม และเดนิทางกลบัสูภ่เูก็ต 

 ตามเวลาเทีย่วบนิ สง่คณะ กลับทีส่นามบนิ 

เทีย่ว เกาะปีนัง  เกาะลังกาว ี ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 

อตัราคา่บรกิาร  40 ทา่น  
  

จ านวนผูร้ว่มเดนิทาง 
เร ิม่ทีส่ตลู 

สง่ ทีห่าดใหญ ่
พกัเดีย่วเพิม่ 

พกัหอ้งละ 2 ทา่น  ราคาทา่นละ 6,999 บาท 2,500 บาท 

 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่เรอืไปยงัเกาะลังกาว ีและกลับสู ่ทา่เรอืกวัลาเปอรล์สิ 
 คา่รถบสัมาเลเซยีตลอกการเดนิทาง 
 คา่รถตู ้ทีใ่ชใ้นเมอืงไทย รับสง่จากภเูกต็ 
 คา่ทีพ่ัก  4  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการนําเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2  ทา่น) 
 คา่อาหาร 11 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการนําเทีย่ว  
 คา่ผลไม ้น้ําดืม่ ขนม น้ําแข็ง  
 คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  เคเบิล้คาร ์สสุานพระนางมสัสหุร ี,คา่เขา้ชมพพิธิภณัฑ ์ดร.มหาธยี ์
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 100,000 บาท 
 คา่เจา้หนา้ทีม่คัคเุทศกนํ์าเทีย่วตลอดการเดนิทาง  

 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการนําเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  คา่อาหารและ
เครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 
ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้า่นแจง้ยนืยนักําหนดการเดนิทางพรอ้ม จํานวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่างบรษัิทฯจะได ้

ดําเนนิการสํารองทีพั่กและพาหนะในการเดนิทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างนอ้ยกอ่นเดนิทาง จงึเรยีนมาเพือ่
โปรดพจิารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูล่วงหนา้มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้่านและคณะ
ในอนาคตอนัใกลน้ี ้
 


