รหัสทัวร์:: LKW09

Easy เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน
เที่ยวสนุกทัวร์ ขอแนะนำแพ็คเกจเที่ยวลังกำวี สำหรับท่ำนที่ตอ้ งกำรเดินทำงกรุป๊ เล็กๆ 2 ท่ำน ขึน้
ไป เรำพำเที่ยวเกำะลังกำวี แบบชิวๆ เน้นถ่ำยรูปที่แปลกๆ ร้ำนอำหำรหลำกหลำยแบบ เหมำะกับ
ท่ำนที่ตอ้ งกำรทำคอนเทนต์ ถ่ำยรีวิว หรือเที่ยวแบบไม่เร่งรีบ...ช้ำหรือเร็วได้ตำมใจลูกค้ำ

“ ครั้งหนึ่งได้มาเยือน ”
เกาะลังกาวี... ณ ทีน่ ่ี มีตานาน....

กาหนดการเดินทาง::
วันแรก
10.30 น.

11.30 น.
เมื่อ

เที่ยง
จำกนัน้

จำกนัน้
จำกนัน้

ค่ำ
พัก

ท่าเรือตามะลัง-เกาะลังกาวี
คณะเดินทำงมำถึง ท่าเรือตามะลัง จังหวัดสตูล ให้คณะมีเวลำในกำรแลกเงิน และเข้ำห้องนำ้ หรือเลือก
อิสระรับประทำนอำหำรตำมอัธยำศัย โดยมีมคั คุเทศก์ของ เที่ยวสนุกทัวร์ให้กำรต้อนรับและอำนวยควำม
สะดวกให้กบั ท่ำน
นำคณะเดินทำงสู่ หมูเ่ กำะแห่งมนต์ขลัง “ เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอำกำศระหว่ำงนั่งเรือ ทีมงำนของ
เที่ยวสนุกทัวร์ บริกำรขนมและเครื่องดื่ม พร้อมทัง้ ดูหนังที่ทำงเรือเฟอร์ร่เี ปิ ดให้ชม (ใช้เวลำเดินทำง 1 ชม.)
เดินทำงถึง เกาะลังกาวี ทุกท่ำนตรวจหนังสือเดินทำง จำกนัน้ นำท่ำนสู่ สุสานพระนางมัสสุหรี ผูส้ ำปเกำะ
ลังกำวีไว้ 7 ชั่วอำยุคน บัดนีช้ ว่ งเวลำได้ผำ่ นพ้นมำแล้ว เกำะลังกำวี ควำมเจริญรุง่ เรืองขึน้ ต่ำงคนก็ตำ่ งหลั่ง
ไหนมำเพื่อชม สุสานของพระนางมัสสุหรี และขอพรได้ตำมควำมเชื่อ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร หรือ บุฟเฟต์ท่ีโรงแรม (1)
นำคณะเดินทำงสู่ เคเบิล้ คาร์ (Cable Car) ณ สถำนีกระเช้ำต้นทำง มีหมู่บำ้ น Oriental Village ให้ทำ่ นได้
ถ่ำยรูปตำมมุมต่ำงๆ เช่น สะพำนญี่ปนุ่ มุมของที่ระลึก ท่ำนจะได้น่งั กระเช้ำลอยฟ้ำที่ทนั สมัย ซึ่งอยูส่ งู กว่ำ
ระดับนำ้ ทะเลกว่ำ 700 เมตร ชมทัศนียภำพบนยอดเขำ Mat Cincang ภำยในอ้อมกอดธรรมชำติท่ีเงียบสงบ
ของเกำะลังกำวี และทัศนียภำพของเกำะตะรุเตำของฝั่งทะเลอ่ำวไทย จำกยอดเขำสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชำติ
สำยลม ท้องทะเลสีครำม
นำคณะเข้ำชม 3D Art Musuem ให้กบั ทุกท่ำนเพลิดเพลินกับกำรถ่ำยรูปทัง้ 3 ชัน้ ของพิพิธภัณฑ์ แต่ละชัน้ ก็
จะมีรูปวำดที่แตกต่ำงกันไป ทำให้ทำ่ นสนุกกับกิจกรรมของทำงพิพิธภณฑ์อย่ำงแน่นอน
นำคณะชม ภาพยนตร์ 4D สัมผัสโลกไดโน เสำร์ท่ีสร้ำงควำมตื่นเต้นได้เป็ นอย่ำงดี สนุกได้ทงั้ เด็กและผูใ้ หญ่
(ยังไม่รวมค่ำเข้ำชม 85 RM)
จนได้เวลำที่เหมำะสมนำคณะเดินทำงสู่ ย่านช้อปปิ้ ง ณ ตลาดกัวฮ์ ให้ทำ่ นได้เลือกสินค้ำปลอดภำษีได้
อย่ำงจุใจ อิทิ เหล้ำ บุหรี่ โรตี เครื่องสำอำง นำ้ หอม ช้อคไกแลต เสือ้ ผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องครัว นำนำชนิด
ฯลฯ
บริกำรอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำร (2)
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก ตามทีล่ ูกค้าเลือก ในราคาทีเ่ สนอไป

วันทีส่ อง
เช้ำ
08.30 น.

09.30 น.
09.30 น.

เกาะลังกาวี-ดาตารันลัง-ท่าเรือตามะลัง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3)
จำกนัน้ นำคณะเดินทำงสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยำกำศอันร่มรื่น พร้อมถ่ำยภำพคูก่ บั “ ดาตารันลัง
” พญำนกอินทรียห์ รือนกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกำะลังกำวีไว้เป็ นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับกำรซือ้ สินค้ำ
ปลอดภำษี บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ำมำกมำยให้ทำ่ นได้เลือกซือ้
จำกนัน้ นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่ ท่าเรือตามะลัง โดยเรือเฟอร์ร่ปี รับอำกำศ VIP พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น เสือ้
ชูชีพ เป็ นต้น
คณะเดินทำงกลับถึง ท่าเรือตามะลัง โดยสวัสดิภาพ พร้อมควำมประทับใจ จำกนัน้ ผ่ำนด่ำนไทย และ
จัดเก็บสัมภำระขึน้ รถเดินทำงเพื่อเดินทำงกลับต่อไป

ราคาทัวร์สอบถามได้ทางไลน์นี้ ไอดี @teawsanooktour

เลือกโรงแรมได้ เช่น
1.
2.
3.
4.
5.

Bella Vista Waterfront Langkawi
Bahagia Hotel Langkawi
Bayview Hotel Langkawi
ADYA HOTEL LANGKAWI
Hotel Grand Continental Langkawi

รำคำทัวร์รวมแล้วดังนี:้ :
1.ค่ำเรือเฟอร์ร่ไี ปกลับ (ตำมะลัง-เกำะลังกำวี-ท่ำเรือตำมะลัง)
2.ค่ำรถนำเที่ยวบนเกำะลังกำวี
3.ค่ำที่พกั บนเกำะลังกำวี 1 คืน ตำมที่ท่ำนเลือก
4.ค่ำอำหำร 3 มือ้
5.อำหำรว่ำงบริกำรบนเรือเฟอร์ร่ี
6.ค่ำเข้ำชม สุสำนพระนำงมัสสุหรี
7.ค่ำมัคคุเทศก์นำเที่ยวตำมโปรแกรม
8.ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรเดินทำง วงเงินสูงสุด 1 ล้ำนบำท

รำคำทัวร์ยงั ไม่รวม
1.ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวตำมที่ท่ำนต้องกำร
2.ค่ำภำษี มลู ค่ำเพิ่ม 7%
3.ค่ำหนังสือเดินทำงของท่ำน
4.ค่ำเข้ำชม Cable Car, 3D Art Museum, Sky Rex 85 RM

