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ก าหนดการเดนิทาง ก าหนดการเดนิทาง       
วนัแรก วนัแรก ท่าเรือต ามะลัง-ลังกาว-ี ท่าเรือต ามะลัง-ลังกาว-ี สุสานพระนางมัสสุหรี-สุสานพระนางมัสสุหรี-พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์-พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์-   UUnnddeerr  wwaatteerr  WWoorrlldd              (-/(-/LL//DD) ) 

08.00 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ  ใหก้ารตอ้นรับท่าน ณ  ท่าเทียบเรือตาํ มะลงั  จ. สตูล  อสิระรับประทาน กาแฟ + 

ขนม   ณ ร้านอาหารท่ีท่าเรือ (อิสระ) จากนั้น  นาํท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง(ฝ่ังไทย) เพื่อเดินทางสู่ 

เกาะลงักาว ี  

09.00 น.  นาํท่านมุ่งหนา้สู่หมู่เกาะแห่งมนตข์ลงั “เกาะลงักาวี ” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  ระหวา่นัง่เรือรับฟัง

บรรยายจากทีมงานมคัคุเทศกแ์ละกิจกรรมนนัทนาการ  

10.00 น. คณะเดินทางถึงเกาะลงักาว ีตรวจหนงัสือเดินทาง  

11.30 น.   สุสานพระนางมัสสุรี ผูม้สัสุรี ผูส้าปเกาะลงักาวไีว ้7 ชัว่อายคุน 
มี 3 สถานท่ี จะเป็นหลุมฝังศพ  เป็นบา้นท่ีกล่าววา่เป็นบา้นเดิมของพระนาง 
และบ่อนํ้าสักสิทธ์ท่ีนานก่ีปีก็มีวนัแหง้  และชมประวติัความเป็นมาของพระ
นางมสัสุหรี จากเกาะภูเก็ต กล่าววา่เดิมนางเป็นชาวสยาม 
 พพิธิภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮมัหมดั ชมของท่ีระลึกท่ีนานาประเทศมอบไวใ้หแ้ก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็น
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จาํนวนมาก อาทิ เคร่ืองแกว้คริสตลั รถยนต ์ ผา้ไหม ฯล 
12.00 น.   บริการอาหารเทีย่ง (1) ณ. ภตัตาคาร   

บ่าย  
  
  
  

UUnnddeerr  wwaatteerr  WWoorrlldd   นาํท่าน ชมหน่ึง
ในอควาเรียมท่ีใหญ่ท่ีสุดในมาเลเซียเม่ือ
ไปเยอืนยงัลงักาวอีนัเดอร์วอเตอร์เวร์ิล ไป
ชมพนัธ์ุสัตวน์ํ้ากวา่ 4,000 ชนิดภายใน
พิพิธภณัฑท่ี์มีพื้นท่ีเกือบหกเอเคอร์  พร้อม
เรียนรู้เก่ียวกบัสัตวต่์าง ๆ ขณะท่ีคุณสาํรวจโซนท่ีเพิ่งเปิดใหม่ อยา่ง ป่าฝนเขตร้อน ( Tropical Rainforest), 
เขตอบอุ่น (Temperate) และซบัแอนตาร์กติก ( Sub-Antarctic) นาํท่านเดินผา่นอุโมงคใ์ตน้ํ้าขนาดยกัษท่ี์มี
ความยาว 15 เมตรและพบกบัฉลาม , ปลากระเบนยกัษ์ , ปลากะรัง และเต่าตนุ  พร้อมถ่ายรูปนกเพนกวนิ
น่ารัก ๆ ท่ี "Penguinarium" ซ่ึงเป็นอุโมงคท่ี์ใหคุ้ณเฝ้าสังเกตระหวา่งท่ีพวกมนัวา่ยนํ้าได ้

18.00 น. 18.00 น.  บริการอาหารค ่า  (2) ณ. ภตัตาคาร 
19.00 น.  พกั  ณ โรงแรม  BELLA VISTA HOTEL ..ด้านล่างโปรแกรมทวัร์   (ระดับ 3+ ดาว) หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่อง วนัทีส่อง หาดทรายดาํ - หาดทรายดาํ - CCaabbllee  CCaarr  --3D Art Musuem--SSkkyy  RReexx  ตลาดกวัร์ตลาดกวัร์     --  ดาตารันตงั-ท่าเทียบเรือตาํมะลงั   ((BB//LL//--))   
07.00 น.   บริการอาหารเช้า   ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  (3) 

เชา้ 
 
 
 

ชม  Pasir Itam ความมหศัจรรยข์อง  หาดทรายสีด า  ซ่ึงเช่ือวา่เป็น

สถานท่ีโดนคาํสาปทาํใหห้าดทรายมีลกัษณะเป็นสีดาํมีความแตกต่างจาก

หาดทรายอ่ืน โดยทัว่ไปและแปลกตาแค่ผูม้าเยีย่มเยยีนเกาะลงักาว ี

09.00 น. จากนั้นนาํคณะเดินทางสู่  

 เคเบิล้คาร์ ( Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง มีหมู่บา้น 

Oriental Village ใหท้่านไดถ่้ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญ่ีปุ่น 

มุมของท่ีระลึก  ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซ่ึงอยูสู่งกวา่

ระดบันํ้าทะเลกวา่ 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat 

Clncang ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะลงักาวี  และทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ัง

ทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้งทะเลสีคราม  
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10.00 น. นาํคณะจากนั้นไกดแ์จกตัว๋เขา้ชม 3 D Art Musuem ใหก้บัทุกท่าน 

เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปทั้ง 3 ชั้นของพิพิธภณัฑ ์เสร็จแลว้นาํท่านนัง่

เคเบิ้ลคาร์ สุดยอดความทนัสมยัของเกาะลงักาวปีระเทศมาเลเซีย 

11.00 น. นาํคณะชม  ภาพยนตร์  4 D สัมผสัโลกไนโนเสาร์ ท่ีสร้างความต่ืนเตน้ได้

เป็นอยา่งดี สนุกไดท้ั้ง เด็กและ ผูใ้หญ่ 

( ยงัไม่รวมค่าเข้าชม 85RM ประมาณ 750 บาท ) 

เท่ียง    บริการอาหารเทีย่ง  ณ  ภัตตาคาร (4)  

บ่าย น าท่านชมแดนประหารพระนางมสัสุหรี  ณ   PADANG MATSIRAT ชมอนุสาวรียก์ริชและแดน

ประหารพระนางเลือดขาว 

13.30 น.  นาํท่านสู่ตลาด  KUAH  LANGKAWI เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีนานาชนิด 

15.00 น.  สมควรแก่เวลานาํคระ คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกวัฮ์  เพลิดเพลินกบั

บรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อมถ่ายภาพคู่กบั  "ดาตารันลงั” พญานก

เหยีย่วสัญลกัษณ์ของเกาะลงักาวไีวเ้ป็นท่ีระลึก  หรือจะเพลิดเพลิน

กบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี  บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมีสินคา้มากมาย

ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือถึงท่าเทียบเรือ จากนั้นนาํท่านเดินทางกลบัโดย

เรือเฟอร์ร่ีเท่ียว 16.15 น. 

17.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือตาํมะลงั (เวลาโดยประมาณ) จากนั้นเดินทางกลบั พร้อมทั้งรอยยิม้และความ

ประทบัใจ 

เท่ียว เกาะลงักาวี ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ  คณะเดินทาง 8 – 10 ท่าน 

ผู้เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ /ท่าน  ราคาเด็ก 2-10ขวบ ไม่เสริมเตียง 

พกัเบลล่า เร่ิมท่าเรือ 8  ท่าน 4,250.- 3,500.- 

พกัเบลล่า เร่ิมเร่ิมท่าเรือ 10 ท่าน 3,900.- 3,150.- 
หมายเหตุ:  ราคาดังกล่าวอาจเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยู่กบัวนัทีเ่ดินทาง  และจ านวนผู้เดินทาง 

 

 

 

 

 

ผู้เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ /ท่าน  ราคาเด็ก 2-10ขวบ ไม่เสริมเตียง 

พกับาฮาเกยี เร่ิมท่าเรือ 8  ท่าน 3,850.- 3,100.- 

พกับาฮาเกยี เร่ิมเร่ิมท่าเรือ 10 ท่าน 3,500.- 2,800.- 
 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วมดังต่อไปนี้ 

- ค่าเรือเฟอร์ร่ี (สตูล – เกาะลงักาว ี– สตูล) 
- ค่าท่ีพกัระดบั 3  ดาว  1  คืน ตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
- ค่ารถตูป้รับอากาศนาํเท่ียวตลอดการเดินทางบนเกาะลงักาวี 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  (4 มือ้) 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการต่างๆตามท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว 
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- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจาํบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดันาํเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการนาํเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี
เรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
- ค่า Cable Car , 3D Art Musuem , Skyrex 
- ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่าน้ัน) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนักาํหนดการเดินทางพร้อม จาํนวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะ
ไดด้าํเนินการสาํรองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง  จึง
เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใช้
ท่านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

หมายเหตุ   

- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั การจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคุมของ ทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกทาํร้ายการสูญหาย 

ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 

- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจาํเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจ แกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์  

- บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 

- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 

- เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 

ทาง บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินมดัจาํเป็นเงินจาํนวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อสาํรองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งชาํระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 7  วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ชาํระเงิน 

หรือชาํระเงินไม่ครบภายในกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่นกัท่องเท่ียว
สละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล ์ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนั
จนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุ
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อทาํเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือ
มอบอาํนาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอาํนาจ หลกัฐานการชาํระเงินค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบญัชีธนาคาร
ท่ีตอ้งการใหน้าํเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไมน้่อยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีชาํระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีชาํระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีชาํระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการนาํเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การสาํรองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ  
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจาํหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาลาํ Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน 
หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งทาํในวนัเวลาทาํการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศ
ในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของทางบริษทั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนกัท่องเท่ียวเดินทาง
ไม่ถึง 15 คน  
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เงื่อนไขและข้อก าหนดอืน่ๆ 
- ทวัร์น้ีสาํหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด 

หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดใหแ้ก่ท่าน  
- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้บันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีไม่มีวซ่ีา  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางสาํหรับประเทศท่ีมีวซ่ีา  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยนิดีท่ีจะชาํระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทักาํหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางใหก้บัทาง
บริษทัพร้อมการชาํระเงินมดัจาํ 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้งน้ี บริษทัจะคาํนึงถึงความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว
ส่วนใหญ่เป็นสาํคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิดจาก
ความผดิของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยดุงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทักาํกบัเท่านั้น  

 
 

 

 

 


