
 
 
 
 

รหสัทวัร:์: LKW01 

ทวัรล์งักาว ี2 วนั 1 คนื 
แพค็เกจเทีย่วเกาะลังกาวี เทีย่วสนุกทวัรข์อน าเสนอโปรแกรมทวัรลั์งกาวี เทีย่วแบบครบทกุไฮไลท ์
เช่น 

1.สุสานพระนางมัสุหรี เป็นหลมุฝังศพของของเจา้หญิงแห่งเกาะลงักาวีท่ีมีต  านานอนัโด่งดงั 

2.เคเบิล้คารลั์งกาวี เป็นจดุชมวิวมมุสงูของเกาะลงักาวีท่ีมองเห็นวิวทะเลและเมืองลงักาวีไดเ้ด่นชดัและ
สามารถมองเห็นไปถึงเกาะตะรุเตาฝ่ังทะเลสตลู ประเทศไทยดว้ย 

3.ตลาดก๊ัวลังกาวี เป็นสถานท่ีชอ้ปป้ิงของนกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินของเกาะลงักาวี ท่ีน่ีมีของกินและของ
ใชน้านาชนิด 

4. ถ่ายรูปกบัรูปป้ัน พยานกอินทรีย ์หรอื ชาวมาเลเซียเรยีกว่า ดาตารันลัง เมอรเ์ดก้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง:: กรุ๊ปเหมาออกเดนิทางได้ทกุวัน 

วันแรก หาดใหญ่-ทา่เรือต ามะลัง-สุสานพระนางมัสสุหรี- เคเบิล้คาร-์ตลาดก๊ัว 
08.30 น. รบัคณะจากสนามบินหาดใหญ่ หรอืในตวัเมืองหาดใหญ่เพ่ือเดินทางตรงสู่ ทา่เรือต ามะลัง 

จังหวัดสตูล ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. 
10.30 น. ทกุท่านเดินทางถึง ทา่เรือต ามะลัง รบัเอกสารผ่านด่านจากทีมไกด ์และรอเวลาลงเรอื

เฟอรร์ี่ ระหว่างนัน้ท่านก็ตอ้งประทบัตราหนงัสือเดินทางฝ่ังประเทศไทยก่อนลงเรอื 
11.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรอืต ามะลงัจงัหวดัสตลู เดินทางโดยเรอืเฟอรร์ี่สู่ เกาะลังกาวี ประเทศ

มาเลเซยี โดยใช้เวลาน่ังเรือ 45 นาท ีเป็นเรือเฟอรร่ี์ข้ามฝาก มีแอร ์
จากนัน้ เม่ือเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซยี ใหท้่านผ่าน ตม.มาเลเซีย หลงัจาก

ประทบัตราหนงัสือเดินทางฝ่ังมาเลเซียแลว้ ไกดพ์าท่านเดินไปยงัรถท่ีจอดรอท่านอยู่แลว้ 
จดัเก็บสมัภาระบนเรอื เม่ือพรอ้มแลว้พาท่านไปเท่ียวเกาะลงักาวียงัจดุต่างๆ ดงันี ้ 

 1.สุสานพระนางมัสสุหรี 
ท่ีน่ีเปรยีบเป็นสถานท่ี จ าเป็นต้องมา เม่ือนกัท่องเท่ียวไทยมาถึงลงักาวี เพราะมี
ประวตัิศาสตรเ์ช่ือมโยงกบัประเทศไทยอย่างชดัเจน หลายคนอาจเคยไดย้ินอีกช่ือหนึ่งคือ 
“พระนางเลือดขาวผูส้าปแช่งลงักาวีเจ็ดชั่วโคตร” ตามต านานเล่าว่า พระนางมสัสรุเีป็น
หญิงไทยลกูหลานชาวภเูก็ต และเป็นเจา้หญิงชายารชัทายาทผูค้รองเกาะลงักาวี ช่ือว่า
เจา้ชายวนัดารุสซึง่มีชีวิตอยู่เม่ือ 200 กว่าปีมาแลว้ พระนางมสัสหุรถีกูพระมารดาขององค์
รชัทายาทกล่าวหาว่าคบชูจ้งึถกูตดัสินประหารชีวิต ก่อนตายนางไดอ้ธิษฐานว่าหากตน
บรสิทุธ์ิ ขอใหเ้ลือดไหลออกมาเป็นสีขาว พรอ้มสาปแช่งใหผู้ค้นบนเกาะลงักาวีประสบแต่
ความทกุขย์ากตลอด 7 ชั่วอายคุน ขณะท่ีคมกรชิจรดไปบนคอ โลหิตสีขาวก็ไหลนอง
ออกมา แสดงใหเ้ห็นถึงความบรสิทุธ์ิของนาง เม่ือเวลาผ่านไป ส่ือหลายส านกัและรฐับาล
มาเลเซียต่างพากนัตามหาผูสื้บทอดเชือ้สายของพระนางมสัสรุ ีจนพบว่าทายาทรุน่ท่ี 7 เป็น
หญิงสาวอาศยัอยู่ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ประเทศไทย โดยมีหลกัฐานมากมายท่ีแสดงถึงความเป็น
ทายาทผูส้ามารถถอนค าสาปตามความเช่ือ ไม่ว่าจะเป็นบรรพบรุุษช่ือ "วนัฮาเกม" ซึง่เป็น
โอรสของพระนางมสัสรุ ีกรชิประจ าตระกลู และภาพหลกัฐานต่างๆ ทางรฐับาลจงึเชิญ
ทายาทรุน่ท่ี 7 กลบัสู่เกาะลงักาวีเพ่ือถอนค าสาป จากเด็กผูห้ญิงธรรมดาคนหนึ่งท่ีใชชี้วิต
ตามปกติ แต่เม่ือเธอไดไ้ปยืนอยู่บนแผ่นดินเกาะลงักาวี เธอกลบักลายเป็นเจา้หญิงนอ้ยๆ 
ไปในทนัที 



 
 
 
 

เท่ียง บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร (1) 
บ่าย พาคณะเดินทางสู่ เคเบิล้คารลั์งกาว ี กระเชา้ลอยฟา้ Langkawi Cable Car เสน้ทางสดุ

สวยส าหรบัคนไม่กลวัความสงูท่ีจะท าใหค้ณุไดส้มัผสักบัทิวทศันอ์นังดงามของ "เกาะลงักา
วี" แบบ 360 องศา 
กระเชา้ Langkawi Cable Car หรอื Langkawi SkyCab ใหเ้ราโดยสารขึน้ไปชมวิวบนยอด
เขาหินปนูสงูลิบไดแ้ทบทกุวนั กระเชา้เสน้ทางนีแ้บ่งเป็น 3 สถานี คือ สถานีเชิงเขา (Base 
Station) สถานีกลางทาง (Middle Station) และสถานียอดเขา (Top Station) บางช่วงจะมี
การขงึเสน้เคเบิลเหล็กกลา้ยาวถึง 950 เมตร ไวร้ะหว่างหอคอยสองตน้ ท าให ้Langkawi 
SkyCab กลายเป็นหนึ่งในกระเชา้ท่ีมีเคเบิลเสน้เด่ียวยาวท่ีสดุในโลก นอกจากนีร้ะหว่าง
สถานีกลางทางและสถานียอดเขา รถกระเชา้จะตอ้งเพิ่มระดบัองศาความชนัขึน้ไปตาม
หนา้ผาท่ีมีความชนัมากถึง 42 องศา มนัจงึกลายเป็นรถกระเชา้ท่ีมีความชนัมากท่ีสดุใน
โลกไปโดยปรยิาย รถกระเชา้สดุล า้สายนีใ้ชเ้วลาก่อสรา้งเรว็อย่างเหลือเช่ือแค่ 16 เดือน 
และเปิดใชเ้ป็นทางการเม่ือ 1 พฤศจิกายน 2002 การเดินทางจากสถานีเชิงเขาถึงยอดเขา
ระยะทางยาว 2.2 กิโลเมตร ตอ้งใชเ้วลานานถึง 15 นาที เราจงึเต็มอิ่มกบัวิวมมุสงูแบบ 
Bird Eyes View ท่ีอลงัการมาก รวมทัง้ยงัมีอีกหนึ่งความมหศัจรรยท์างวิศวกรรมท่ีทั่วโลก
ตอ้งตะลงึ คือ สะพานลอยฟา้ลงักาวี (Langkawi Sky Bridge) เป็นสะพานโลหะขนาด
มหมึา สรา้งเป็นทรงโคง้เช่ือมยอดเขาสงู 700 เมตร สองลกูเขา้ดว้ยกนั โดยสะพานยกัษนี์้
ยาวถึง 82 เมตร รบัน า้หนกัได ้250 คนในครัง้เดียว 

จากนัน้ พาคณะเดินทางสู่ ย่านชอ้ปป้ิงสินคาราคาถกูบนเกาะลงักาวีท่ี ตลาดก๊ัว  เป็นย่าน
วฒันธรรมมาเลเซียบนเกาะลงักาวีท่ีรวมทกุอย่างไว ้เช่น อาหาร ของใช ้อาคารบา้นเรอืน 
ท่ีน่ีท่านสามารถหาซือ้ของฝากไดห้ลายหลายทัง้ของกินและของใช ้เพราะทัง้หมดเป็นสินคา้
ปลอดภาษีท่ีเดียวในประเทศมาเลเซีย 

ค ่า บรกิารอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (2) 
พัก พาคณะเข้าพัก ณ Bella Vista Waterfront Langkawi หรือ ระดับเดยีวกัน 



 
 
 
 

 
วันทีส่อง เกาะลังกาว-ีทา่เรือ Jetty Langkawi-ทา่เรือต ามะลัง-หาดใหญ่ 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
08.00 น. พาคณะเดินทางออกจากโรงแรมสู่ ทา่เรือ Jetty Langkawi ซึง่เป็นท่าเรอืท่ีจะเดินทางกลบั

สู่ประเทศไทย 
 ระหว่างรอลงเรอืกลบั ใหท้่านไดมี้เวลา ถ่ายรูปกบัสญัญาลกัษณข์องเกาะลงักาวี ณ รูปป้ัน

พยานกอินทรีย ์หรอื ดาต้ารันลังเกาะลังกาวี 
09.30 น. พาคณะนั่งเรอืเฟอรร์ี่จากเกาะลงักาวีเดินทางกลบัสู่ ทา่เรือต ามะลังจังหวัดสตูล 
10.00 น. เม่ือเดินทางถึง ฝ่ังไทยท่ี ทา่เรือต ามะลัง ใหท้่านประทบัตราหนงัสือเดินทาง และส าหรบั

ท่านท่ีเริม่ท่าเรือก็สามารถแยกยา้ยเดินทางกลบัไดเ้ลย แต่หรบัท่านท่ีจองแบบมีรถส่งท่ี
สนามบินหาดใหญ่หรอืในตวัเมืองหาดใหญ่ก็จะมีรถตู ้VIP ของเท่ียวสนกุทวัรไ์ปส่งท่านท่ี
หาดใหญ่ต่อไป 

 



 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ราคาทัวรต์อ่ทา่น 

เพ่ือความสะดวกในการใหร้าคา รบกวนทา่นสง่โปรแกรมนีก้ลบั เพ่ือใหเ้ราตีราคาท่ีไลนนี์ ้@teawsanooktour 

 

 

ราคานีร้วม:: 

1.คา่เรอืเฟอรร์ีไ่ป-กลับ 

2.คา่รถน าเทีย่วในเกาะลังกาว ี

3.คา่ทีพั่ก 1 คนืตามโปรแกรมทัวร ์

4.คา่อาหาร 3 มือ้ตามโปรแกรมทัวร ์

5.คา่เขา้ชมเคเบิล้คารล์งักาว ี

6.คา่เขา้ชม สสุานพระนางมสัสหุร ี

7.คา่ไกดน์ าเทีย่วตามโปรแกรม 

8.ประกนัอบุัตเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

 



 
 
 
 

ราคายังไมร่วม 

1.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว หรอืเรยีกใชบ้รกิารเพิม่พเิศษ 

2.คา่หอ้งพักเดีย่วกรณีตอ้งการเพิม่ 1,500 บาท 

3.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (ถา้ม)ี 

4.คา่ทปิไกดต์ามสมควร 


