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รหสัทวัร:์ ลงักาว ีสดุ คุม้1 

 

โปรแกรมทวัรล์งักาว ีสดุคุม้ 2 วนั 1 คนื 
 

ขึน้เคเบิล้คารล์งักาว ี– ชมสสุานพระนางมสัสหุร–ี ชอ้ปป้ิงจใุจที่

ยา่นตลาดกวัฮ ์– หาดทรายด า – รปูปัน้นกอนิทรยีต์วัใหญ ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาดกีวา่ยงังยั 
1.ราคาเรานา่จะถกูกวา่ ดใูหล้ะเอยีด 

2.ไมเ่รยีกเก็บคา่ทปิไกดจ์ากลูกคา้ 

3.ราคารวม คา่ข ึน้เคเบิล้คารล์งักาวแีลว้ 

3.ราคารวม คา่เขา้ชมสุสานพระนางมสัสุหรแีลว้ 

5.พาไปเทีย่วหาดทรายด า ทีถู่กค าสาปดว้ย 

6.โปรแกรมทวัรเ์รา รวมอาหารแลว้ 4 มือ้ 

7.มบีรกิารแจกขนม และน า้หวาน น า้ดืม่ทุกวนั 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรมทวัร ์
วันแรก ทา่เรือต ามะลัง – สู่เกาะลังกาว ี– ชมสุสานพระนางมัสสุหรี – หาดทรายด า - ขึน้เคเบิล้

คาร ์(สกายแร็ค 3D Art Museum) - ย่านตลาดกัวฮ ์
10.30 น. ทกุทา่นพร้อมกันทีท่า่เรือต ามะลัง จุดนัดพบ ณ หน้าร้านมุสลิมมินิมารท์ เช็คอินพร้อม

รับเอกสารการเดนิทาง และรอจอ๊ปหนังสือเดนิทาง เพือ่เตรียมตัวลงเรือสู่ เกาะลังกาว ี
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11.30 น. ลงเรือเฟอรร่ี์ปรับอากาศ ขนาดใหญ่ เพือ่เดนิทางสู่ เกาะลังกาวี 
(ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีถงึ 1 ชม.)  

จากน้ัน (เวลามาเลเซยีเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชม.) เมือ่เดนิทางถงึเกาะลังกาวี ทกุทา่นผ่านพธีิ
การตรวจคนเข้าเมือง จากน้ันไกดจ์ะเดนิน าทุกทา่นไปขึน้รถทีจ่อดรอรับอยู่ ณ ลานจอด
รถของทา่เรือกัวฮ ์
จากน้ันพาคณะเดนิทางสู่ ร้านอาหาร 

เทีย่ง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (บริการมือ้ที1่) 
บ่าย พาคณะเดนิทางสู่ สถานทีท่างประวัตศิาสตรข์องเกาะลังกาวี น้ันกค็ือ สุสานพระนางมัสุ

หรี รับฟังต านานจากไกดม์ืออาชีพของเราทีจ่ะเล่าเร่ืองราวของพระนางมัสสุหรี กับ 
ต านานค าสาป 7 ช่ัวอายุคน และเหตุใด พระนางมัสสุหรีถงึ ไดม้ีเหลือดเป็นสีขาว ไกด์
ของเราจะพาทา่นเดนิชม ในบริเวณต่างๆ ของ สุสานพระนางมัสสุหรี เช่น 
1.โซนหลุมฝังศพของพระนางมัสสุหรี หรือ ทีช่าวมุสลมิเรียกว่า กุโบ พร้อมชมจารึกที่
เขียนไว้ทีห่ลุมฝังศพและความหมายของจารึกดังกล่าว 
2.โซนบ้านพักของครอบครัว พระนางมัสสุหรี ทีท่า่นสามารถถ่ายรูป และขึน้ไปดูด่านบน
บ้านพักได้ ชมเปลของเจ้าชายวันอาเกม็บุตรซึง่เป็นทายาทรุ่งที ่7 ของพระนางมัสสุหรี 
ด้านล่างของตัวบ้านมีใต้ถุน ซึง่เป็นทีเ่กบ็เคร่ืองมือทางการเกษตร และเคร่ืองต่างๆ 
3.โซนบ่อน า้ ทีเ่ช่ือกันว่าเป็นบ่อน า้ทีค่รอบครัวพระนางมัสสุหรีใช้กันในสมัยอดตี และมี
ความศักดิส์ิทธิท์ีไ่ม่ว่าจะแหง้แล้งยังงัยบ่อน า้นีก้ไ็ม่มีวันแหง้ และระดบัน า้ในบ่อจะอยู่สูง
กว่า ระดับพืน้ดนิในทุง่นาบริเวณใกล้เคียง 
4.โซนพพิธิภัณฑ ์และวดีทีศัแสดงประวัตขิองพระนางมัสสุหรี ซึง่ทีน่ี่ จะจัดแสดงเป็นหอ้ง
นิทรรศการ มีทัง้เคร่ืองใช้ส่วนตัวของพระนางมัสสุหรี และ อุปกรณเ์คร่ืองใช้ของ
ครอบครัว และรูปภาพแสดงประวัตขิองพระนางมัสสุหรี และไกดจ์ะพาทา่นไปน่ังชม วีดี
ทศัแสดงประวัตของพระนางมัสสุหรี 
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 จากน้ันพาคณะเดนิทางสู่ หาดทรายด า หาดทีเ่ช่ือกันว่าเป็นอีกจุดทีถู่กค าสาปของพระ
นางมัสสุหร ี

จากน้ัน จากน้ันพาคณะเดนิทางต่อสู่ ไฮไลทข์องการมาเทีย่ว เกาะลังกาวี คือ การได้น่ัง เคเบิล้
คารลั์งกาวี สู่ ยอดเขาหมัดชินจัง และ ยอดเขาหมัดซาบา ซึง่ความพเิสษของเคเบิล้คาร์
ทีน่ี่ จะมีเสาน้อย และมคีวามปลอดภัยได้มาตรฐาน ระว่างน่ังเคเบิล้คารข์ึน้ไปทา่นก็
สามารถมองเหน็ทวิทศัของเกาะลังกาวี และเมือ่ขึน้ไปถงึบนสุดของยอดเขา มุมหน่ึงทา่น
กส็ามารถมองเหน็อุทยานแหง่ชาตติะรุเตาบ้านเรรา ซึง่หา่งกันแค่ 4.5 กโิลเมตร หลังจาก
ทีท่า่นเตม็อิ่ม กับบรรยากาศวิวด้านบนแล้ว ทา่นกส็ามารถลงมาสนุกันต่อกับ กจิกรรม
ด้านล่าง ซึง่ ใช้ตั๋วใบเดยีวกันกับที ่ทา่นขึน้เคเบิล้คารไ์ด้เลย โดยไม่ตอ้งซือ้ใหม่ เช่น 
1.สกายโดม (Sky Dome) เป็นภาพพยนตรส์นุกๆ ทีท่า่นต้องลอง 
2.สกายแร็ค (Sky Rex) เป็นภาพยนตร ์3มิต ิทีจ่ะพาทา่นไปตะลุยดนิแดนไดโนเสาร ์และ
การต่อสู่ระหว่างเรากับไดโนเสาร ์
3.ทรีดอีารต์มิวเซีย่ม (3D Art Museum) ทา่นจะสนุกกับการถ่ายรูปกับภาพวาด 3มิต ิและ
แลนดม์ารค์เด่นๆ จากทั่วโลก ซึง่หากทา่นเข้าไปชมตรงเวลาทีม่ีโชวแ์สงเลเซอร ์ทา่นก็
จะได้ชมกันแบบฟรีฟรี ได้เลย ครับ 

 
จากน้ัน พาคณะเดนิทางสู่ ย่านตลาดกัวฮ ์ย่านขายสินค้าปลอดภาษี ซึง่มสีินค้าใหเ้ลือกมากมาย 

ทัง้ขนม ของใช้ และเสือ้ผ้า เช่น เหล้า บุหรี เคร่ืองครัว น า้หอม ช็อกโกแลต 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 หลังจากน้ันพาคณะเดนิทางสู่ ร้านอาหาร 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (บริการมือ้ที2่) 
พัก พาคณะเข้าพัก (เรามีโรงแรมใหเ้ลือกได้ตามงบประมาณของทา่น) 
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วันทีส่อง เกาะลังกาวี – พญานกอินทรีย ์– ต ามะลัง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (บริการมือ้ที3่) 
จากน้ัน พาคณะเดนิทางสู่ ลานดาตารันลัง หรือ สัญลักษณน์กอินทรียข์นาดใหญ่ ทีใ่ช้เป็นแลนด์

มารค์ทางการทอ่งเทีย่วของเกาะลังกาวี รัฐบาลใช้งบก่อสร้างเป็นจ านวนมากเพือ่ปรับภูมิ
ทศั และในหา้งทีท่า่เรือกัวฮ ์ทา่นจะได้มีเวลา ช้อปป้ิงเพิม่เตมิระหว่างรอเวลาลงเรือกลับ
สู่ ทา่เรือต ามะลัง 

09.30 น. (เวลามาเลเซยี) พาทกุทา่นเดนิทางกลับสู่ ทา่เรือต ามะลัง โดยเรือเฟอรร่ี์ 
09.30 น. (เวลาไทย) ทกุทา่นเดินทางถงึ ทา่เรือต ามะลัง ผ่านพธีิการตรวจคนเข้าเมือง 
จากน้ัน ไกดอ์ าลาทกุทา่น พร้อมทัง้ส่งคณะเดนิทางกลับโดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
++ สิน้สุดโปรแกรมการเดนิทาง ++ 

(โปรแกรมทวัรนี์ส้ามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไม่ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ แต่บรษัิทฯ จะค านงึถึง
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั) 
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อตัราคา่บรกิาร 
กรณีคณะตอ้งการเหมากรุป๊ โปรแกรมทวัรน์ี ้สอบถามทางไลนท์ี ่ID: @teawsanooktour 

หรอืโทร. 0853840228 // 0814155955 

 

 

ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถรบัสง่จากเมอืงหาดใหญ ่หรอื เมอืงตรงั (เฉพาะกรณีจองแบบรวมรถรบัสง่เทา่น ัน้) 

2.คา่เรอืเฟอรร์ ีเ่ดนิทางไปกลบั 

3.คา่โรงแรมทีพ่กั 1 คนื พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

4.คา่อาหาร 3  มือ้ ตามโปรแกรม 

5.คา่รถปรบัอากาศบรกิารตลอดการเดทิาง 

6.คา่ต ัว๋ข ึน้เคเบิล้คาร ์(ซึง่จะรวมสกายโดม สกายแร็ค และ 3D art Museum ไวแ้ลว้) 

7.คา่เขา้ชมสุสาน พระนางมสัสหุร ี

8.คา่มคัคุเทศก ์คอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

9.คา่ขนม น า้ดืม่ น า้หวาน บรกิารวนัละ 1 รอบ 

10.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสูงสุด 1,000,000 บาท 

 

ราคานีย้งัไมร่วม :: 

1.คา่ภาษกีรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิเต็มรูปแบบ 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และ ทีส่ ัง่เพิม่เอง 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

