
 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่สาขาเมอืงตรัง || สาขา ทา่เรอืปากบารา จังหวัดสตลู 
Line ID:@teawsanooktour  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

 

ทริปเกาะลังกาว ีมาเลเซยี 2 วัน 1 คนื 
 
เท่ียวสนกุทวัรผ์ู ้น  ำเรื่อง ทวัรเ์กำะลงักำวี อนัดบั 1 แพ็คเกจนีเ้รำจดั ทวัรแ์บบ จอยทวัร ์ส  ำหรบัท่ำนท่ีตอ้งกำรไปเท่ียว กบั
คณะหลำยๆ ทำ่น แต ่มีจ  ำนวนนอ้ย ทำ่นสำมำรถจองมำไดเ้ลย กำรเดนิทำงตำมวนัท่ีเดนิทำงท่ี เรำก ำหนด ดงันี  ้
ท่ีเท่ียวหลกัของ โปรแกรมทวัรนี์ ้
1.สสุำนพระนำงมสัสหุรี 
2.หมูบ่ำ้น oriental village 
3.เคเบิล้คำร ์และ Sky Rax และ 3D art Musiume (ยงัไมร่วม คำ่เขำ้ชม) 
4.ถ่ำยรูปกบั รูปป่ันนกอินทรีย ์( Dataranlang) 
5.ชอ้ปป้ิงย่ำนตลำดกวัฮ ์
 

 
 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงานใหญ ่สาขาเมอืงตรัง || สาขา ทา่เรอืปากบารา จังหวัดสตลู 
Line ID:@teawsanooktour  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom 

 

 
 
วันทีเ่ดนิทาง กรุ๊ปส่วนตัวออกเดนิทางได้ทกุวัน 
 
วนัแรก ทำ่เรือต ำมะลงั - เกำะลงักำวี - สสุำนพระนำงมสัสหุรี- Oriantal Village - Cable Car 
10.30 น. คณะเดนิทำงมำถึง ท่ี ท่าเรือต ามะลัง จังหวัดสตูล 

จำกนัน้ลงทะเบียน กบัเจำ้หนำ้ท่ีของ เท่ียวสนกุทวัร ์พรอ้ม รบัเอกสำร และ รอเวลำจ๊อบหนงัสือเดนิทำง 
 

11.30 น. น ำคณะเดนิทำงสู ่เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอรร่ี์ ใชเ้วลำเดนิทำงสู ่เกำะลงักำวี 45 นำที 
 

เม่ือ เดนิทำงถึง เกำะลงักำวี  
รอรบักระเป๋ำ และ จำกนัน้เดินไปจ๊อบหนงัสือเดนิทำง 
 

 จำกนัน้ เดนิทำงสู ่สุสานพระนางมัสสุหรี ผูส้ำปเกำะลงักำวีไว ้7 ชั่วอำยคุน บดันีช้ว่งเวลำไดผ้ำ่นพน้
มำแลว้ เกำะลงักำวีจงึมีควำมเจรญิรุง่เรืองขึน้  
นกัทอ่งเท่ียว จำกทั่วมมุโลก ตอ้งกำรมำฟังเรื่องรำวของ เกำะลงักำวี ท่ี เป็นท่ีรูจ้กัของคนทั่วโลก จำก
ขำ่วท่ีทำงรฐับำลมำเลเซียไดป้ระกำศ หำทำยำทรุน่ท่ี 7 เพ่ือมำปลดค ำสำปใหเ้กำะลงักำวี 
 

 
 

เท่ียง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (บริกำรมือ้ท่ี 1) 
 

บำ่ย พำคณะเดนิทำงสู ่ยำ่น Oriental Village ซึ่งเป็นชมุชนจ ำลองท่ี มีรำ้นคำ้ รำ้นอำหำร รำ้นขำยเสือ้ผำ้ 
และ รำ้นคำ้อ่ืนๆ อีกมำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ดนิชอ้ปป้ิง 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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หรือ หำกทำ่นตอ้งกำรขึน้ เคเบิล้คาร ์ก็สำมำรถซือ้เพิ่มได ้ทำ่นละ ประมำณ 85 RM ซึ่งบตัรสำมำรถ
เขำ้ชมไดท้กุอยำ่ง เชน่ Sky Rax , 3D Art Musiume 
 

 

 
 

เม่ือ ไดเ้วลำ ท่ีเหมำะสม พำคณะเดนิทำงสู ่ยำ่นกำรคำ้ ท่ี ตลำดกวัฮ ์ซึ่งเป็นท่ีขำยของปลอดภำษีของ
ประเทศมำเลเซีย ท่ีมีสินคำ้ทกุอยำ่งใหท้ำ่นเลือกซือ้ เชน่ เหลำ้ บหุรี โรตี เครื่องส ำอำง เครื่องครวั เป็น
ตน้ 

ค ่ำ บรกิำรอำหำรค ่ำ ณ รำ้นอำหำร (บริกำรมือ้ท่ี 2) 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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พกั เลือกทีพั่กได ้4  โรงแรมด้านล่าง ตามงบทีท่่านต้องการจอง 

 
วนัท่ีสอง เกำะลงักำวี-ถ่ำยรูปกบันกอินทรีย-์เดนิทำงกลบั 
เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ ท่ี หอ้งอำหำรของโรงแรม (1) 
08.30 น. จำกนัน้เดินทำงสู ่ท่ำเรือลงักำวี 

และแวะถ่ำยรูปท่ี ดาตารันลัง หรือ รูปป้ันนกอินทรีย ์ซึ่งเป็นสญัญำลกัษณท์ำงกำรทอ่งเท่ียวของ 
เกำะลงักำวี 
ระหวำ่งนัน้ทำ่นสำมำรถ เดนิชอ้ปป้ิงไดท่ี้หำ้งตรงทำ่เรือลงักำวี ก่อนท่ีจะไดเ้วลำ ลงเรือเดนิทำงกลบั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.30 น. ลงเรือเดนิทำงกลบัสู ่ทำ่เรือต ำมะลงั ใชเ้วลำ 45 นำที 
 

09.30 น. คณะเดนิทำงถึง ทำ่เรือต ำมะลงั จำกนัน้ผำ่น ตม. ไทย และไกดจ์ะสง่ทำ่นท่ีทำ่เรือ 
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รารันตีราคาถูกทีสุ่ดในทัวรเ์ส้นทางลังกาวี 
 

พกั Bahakia Hotel ระดบั 2ดาว+ ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็2-10ขวบไม่

มีเตียงเสรมิ 
ราคาพกัเด่ียว 

ราคาตอ่ทา่น - - - 
 

พกั Grand Condinental ระดบั 3ดาว+ ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็2-10ขวบไม่

มีเตียงเสรมิ 
ราคาพกัเด่ียว 

ราคาตอ่ทา่น - - - 

 
พกั Bella Vista waterfront Langkawi ระดบั 3 
ดาว+ 

ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็2-10ขวบไม่

มีเตียงเสรมิ 
ราคาพกัเด่ียว 

ราคาตอ่ทา่น - - - 

 

พกั Bayview Hotel Langkawi ระดบั 4 ดาว ราคาผูใ้หญ่ 
ราคาเดก็2-10ขวบไม่

มีเตียงเสรมิ 
ราคาพกัเด่ียว 

ราคาตอ่ทา่น - - - 

 
** กรณีลกูคา้ตอ้งการรถตูร้บัสง่จากหาดใหญ่ หรือ ตรงั จ่ายเพิ่มคา่รถตู ้1,800 บาท / เท่ียว / คนั ** 
** ราคานีไ้มต่รงชว่งเทศกาลของมาเลเซีย กรณีเป็นชว่งวนัหยดุ หรือโรงแรมชารต์คา่หอ้งเพิ่ม ** 

 
เพ่ือความรวดเร็วในการแจง้ราคา ใหท้า่นสง่โปรแกรมนีก้ลบัทางไลน ์@teawsanooktour 
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อัตราค่าบริการนีร้วมดังต่อไปนี ้
 
 คา่เรือเฟอรร์ี่ (สตลู – เกาะลงักาวี – สตลู) 
 คา่รถน าเท่ียวบนเกาะลงักาวี 
 คา่ท่ีพกั 1  คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 คา่อาหารทกุมือ้ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  (3 มือ้) 
 คา่อาหารวา่ง + น า้ด่ืมบริการระหวา่งการเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการเขา้ชม สสุานพระนางมสัสหุรี  และใชบ้รกิารตา่งๆตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว 
 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 
 คา่เจา้หนา้ท่ีมคัคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   
 คา่ยาเวชภณัฑ ์สามญัประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
 คา่บริการจดัน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ 

 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 คา่ใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  อาทิ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรีด  คา่อาหารและเครื่องดื่ม

ท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
 คา่หนงัสือเดนิทาง ( ตอ้งพาสปอรต์เทา่นัน้) และมีอายไุมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน  
 คา่พิพิธภณัฑ ์ดร.มหาเธร ์100 บาท / ทา่น (กรณีลกูคา้ตอ้งการเขา้ชม ) 
 คา่ Cable Car กรณีตอ้งการ เพิ่มทา่นละ 85 RM 

 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

