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ก ำหนดกำรเดินทำง 

เวลา ต ามะลงั (สตลู) สสุานพระนางมสัสหุรี เคเบ้ิลคาร ์ย่านตลาดกวัฮ ์                        ( --/L/--)       
08.30 น. เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเท่ียวสนกุทวัร์  ให้การต้อนรับทา่น ณ  จดุนดัพบ (ทา่เทียบเรือต ามะลงั)  ใหท้่านมี

เวลาในการแลกเงนิ และเขา้หอ้งน ้าก่อนลงเรอื 
09.30 น. น าคณะเดนิทางสูห่มูเ่กาะแหง่มนต์ขลงั “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  ระหวา่นัง่เรือ

ทีมงานมีบริการน า้หวาน และขนมบริการ พร้อมทัง้ดหูนงัท่ีทางเรือเฟอร์ร่ีเปิดบริการ  (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.) 

10.30 น. เดนิทางถงึ เกาะลงักาวี ตรวจหนงัสือเดินทาง จากนั้นน าท่านเยีย่มชม 
สุสานพระนางมัสสุรี ผูส้าปเกาะลงักาวไีว ้7 ชัว่อายคุน บดัน้ีช่วงเวลาได้
ผา่นพน้มาแลว้ เกาะลงัการว ีความเจริญรุ้งเรืองข้ึน ต่างคนก็ต่างหลัง่ไหล
มาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ)   

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1) 
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บ่าย จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ เคเบิล้คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง 
มีหมู่บา้น Oriental Village ใหท้่านไดถ่้ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพาน
ญ่ีปุ่น มุมของท่ีระลึก  ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซ่ึงอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้าทะเลกวา่ 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang 
ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะลงักาวี และทศันียภาพของ
เกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้งทะเลสีคราม จน

ไดเ้วลาท่ีเหมาะสมน าคณะเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่าน
ตลาดกวัฮ์ ใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งจุใจ อาทิ เหลา้ 
บุหร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น ้าหอม ชอ้คโกแลต เส้ือผา้ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ จากน้ันน า คณะ
เดินทางสู่ ท่าเรือกวัฮ์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อม
ถ่ายภาพคู่กบั "ดาตารันลงั” พญานกเหยีย่วสัญลกัษณ์ของเกาะ

ลงักาวไีวเ้ป็นท่ีระลึก หรือจะเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมีสินคา้
มากมายใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ  

16.00 น. จากน้ันน าท่านเดินทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น ส้ือชูชีพ เป็น
ต้น 

17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดิภาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่านในการจดัเก็บสัมภาระ
ข้ึนรถ พร้อมทั้งอ าลาคณะ ด้วยร้อยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว เกาะลงักาว ีใหถู้กใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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ก าหนดวนัท่ีเดินทาง 

วนัท่ีเดินทาง ราคาต่อท่าน 
คณะ 8-10 ท่าน 1,900.- 
โดยรวมรายการดงัต่อไปนี ้

- ค่าเรือเฟอร์ร่ี (สตูล – เกาะลงักาว ี– สตูล) 
- ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (1 ม้ือ) 
- ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการต่างๆตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว 
- ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
- ค่ายาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบ้ืองตน้ 
- ค่าบริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสัง่เอง  เป็น
ตน้  

- ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 

- ค่าหนังสือเดนิทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น) และมอีายุไม่น้อยกว่า 6 เดอืน  
- ค่าเอกสารผ่านด่าน กรณีท่านทีไ่ม่มหีนังสือเดนิทาง จ่ายเพิม่ท่านละ 250 บาท 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการ
ส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 
หมายเหตุ   

- บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจาก ภยัธรรมชาติ ปฏิวติั การจราจล และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการ
ควบคุมของ ทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้ายการสูญหาย 
ความล่าชา้หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจ แกไ้ข
ได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์  
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- บริษทัไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรือหา้มเขา้ประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ 
- เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ
เขา้ประเทศไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี 
- เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ 
ทาง บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

 


