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รหสัทวัร:์ LKW 01 

 

โปรแกรมทวัรล์งักาว ี1 วนั 
 

ขึน้เคเบ ิล้คารล์งักาว ี– 3D Art Musium – Sky Dome – 

Sky Rax – สสุานพระนางมสัสหุร ี– ชอ้ปป้ิงตลาดกวัฮ ์– 

นกอนิทรยี ์ตวัใหญ ๋
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รายละเอยีดโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก ทา่เรอืต ามะลงั – สูเ่กาะลงักาว ี– ชมสสุานพระนางมสัสุหร ี– ข ึน้เคเบิล้คาร ์(สกายแร็ค 3D Art Museum) 

08.30 น. ทกุทา่นพรอ้มกนัทีท่า่เรอืตํามะลงั จดุนัดพบ ณ หนา้รา้นมุสลมิมนิมิารท์ เชค็อนิพรอ้มรับเอกสารการเดนิทาง และรอจ๊

อปหนังสอืเดนิทาง เพือ่เตรยีมตวัลงเรอืสู ่เกาะลงักาว ี

09.00 น. ลงเรอืเฟอรร์ีป่รับอากาศ ขนาดใหญ ่เพือ่เดนิทางสู ่เกาะลงักาว ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

45 นาท ีถงึ 1 ชม.)   

11.00 น. (เวลามาเลเซยีเร็วกวา่ประเทศไทย 1 ชม.) เมือ่เดนิทางถงึเกาะลงักาว ีทกุทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง จากนัน้

ไกดจ์ะเดนินําทกุทา่นไปขึน้รถทีจ่อดรอรับอยู ่ณ ลานจอดรถของทา่เรอืกัวฮ ์

เทีย่ง อสิระรับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร 

(หากใหร้วมไปในทวัรเ์ลย เพิม่โตะ๊ละ 2,000 บาท) 
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บา่ย พาคณะเดนิทางสู ่สถานทีท่างประวตัศิาสตรข์องเกาะลงักาว ีนัน้ก็คอื สสุานพระนางมัสหุร ีรับฟังตํานานจากไกดม์อื

อาชพีของเราทีจ่ะเลา่เรือ่งราวของพระนางมัสสหุร ีกบั ตํานานคําสาป 7 ชัว่อายคุน และเหตใุด พระนางมัสสหุรถีงึ ได ้

มเีหลอืดเป็นสขีาว ไกดข์องเราจะพาทา่นเดนิชม ในบรเิวณตา่งๆ ของ สสุานพระนางมัสสหุร ีเชน่ 

1.โซนหลมุฝังศพของพระนางมัสสหุร ีหรอื ทีช่าวมสุลมิเรยีกวา่ กโุบ พรอ้มชมจารกึทีเ่ขยีนไวท้ีห่ลมุฝังศพและ

ความหมายของจารกึดงักลา่ว 

2.โซนบา้นพักของครอบครัว พระนางมัสสหุร ีทีท่า่นสามารถถา่ยรูป และขึน้ไปดดูา่นบนบา้นพักได ้ชมเปลของ

เจา้ชายวนัอาเก็มบตุรซึง่เป็นทายาทรุ่งที ่7 ของพระนางมัสสหุร ีดา้นลา่งของตวับา้นมใีตถ้นุ ซึง่เป็นทีเ่ก็บเครือ่งมอื

ทางการเกษตร และเครือ่งตา่งๆ 

3.โซนบอ่น้ํา ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็นบอ่น้ําทีค่รอบครัวพระนางมัสสหุรใีชก้นัในสมัยอดตี และมคีวามศกัดิส์ทิธิท์ ีไ่มว่า่จะแหง้

แลง้ยังงัยบอ่น้ํานีก็้ไมม่วีนัแหง้ และระดับน้ําในบอ่จะอยูส่งูกวา่ ระดบัพืน้ดนิในทุง่นาบรเิวณใกลเ้คยีง 

4.โซนพพิธิภัณฑ ์และวดีทีศัแสดงประวตัขิองพระนางมัสสหุร ีซึง่ทีน่ี ่จะจัดแสดงเป็นหอ้งนทิรรศการ มทีัง้เครือ่งใช ้

สว่นตัวของพระนางมัสสหุร ีและ อปุกรณ์เครือ่งใชข้องครอบครัว และรูปภาพแสดงประวตัขิองพระนางมัสสหุร ีและ

ไกดจ์ะพาทา่นไปน่ังชม วดีทีัศแสดงประวัตของพระนางมัสสหุร ี

 

จากนัน้ จากนัน้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่ไฮไลทข์องการมาเทีย่ว เกาะลงักาว ีคอื การไดน่ั้ง เคเบิล้คารล์ังกาว ี(ยังไมร่วมในราคา

ทวัร ์หากตอ้งการจา่ยเพิม่ทา่นละ 550 บาท) 

สู ่ยอดเขาหมัดชนิจัง และ ยอดเขาหมัดซาบา ซึง่ความพเิสษของเคเบิล้คารท์ีน่ี ่จะมเีสานอ้ย และมคีวามปลอดภัยได ้

มาตรฐาน ระวา่งน่ังเคเบิล้คารข์ ึน้ไปทา่นก็สามารถมองเห็นทวิทศัของเกาะลงักาว ีและเมือ่ขึน้ไปถงึบนสดุของยอดเขา 

มมุหนึง่ทา่นก็สามารถมองเห็นอทุยานแหง่ชาตติะรุเตาบา้นเรรา ซึง่หา่งกนัแค ่4.5 กโิลเมตร หลงัจากทีท่า่นเต็มอิม่ 

กบับรรยากาศววิดา้นบนแลว้ ทา่นก็สามารถลงมาสนุกนัตอ่กับ กจิกรรมดา้นลา่ง ซึง่ ใชต้ั๋วใบเดยีวกนักับที ่ทา่นขึน้

เคเบิล้คารไ์ดเ้ลย โดยไมต่อ้งซือ้ใหม ่เชน่ 

1.สกายโดม (Sky Dome) เป็นภาพพยนตรส์นุกๆ ทีท่า่นตอ้งลอง 

2.สกายแร็ค (Sky Rex) เป็นภาพยนตร ์3มติ ิทีจ่ะพาทา่นไปตะลยุดนิแดนไดโนเสาร ์และการตอ่สูร่ะหวา่งเรากบั

ไดโนเสาร ์

3.ทรดีอีารต์มวิเซีย่ม (3D Art Museum) ทา่นจะสนุกกบัการถา่ยรูปกับภาพวาด 3มติ ิและแลนดม์ารค์เดน่ๆ จากทัว่

โลก ซึง่หากทา่นเขา้ไปชมตรงเวลาทีม่โีชวแ์สงเลเซอร ์ทา่นก็จะไดช้มกนัแบบฟรฟีร ีไดเ้ลย ครับ 
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จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่ย่านตลาดกัวฮ ์ย่านขายสนิคา้ปลอดภาษี ซึง่มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย ทัง้ขนม ของใช ้และเสือ้ผา้ 

เชน่ เหลา้ บหุร ีเครือ่งครัว น้ําหอม ชอ็กโกแลต เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่ลานดาตารันลงั หรอื สญัลักษณ์นกอนิทรยีข์นาดใหญ่ ทีใ่ชเ้ป็นแลนดม์ารค์ทางการทอ่งเทีย่วของ

เกาะลงักาว ีรัฐบาลใชง้บกอ่สรา้งเป็นจํานวนมากเพือ่ปรับภมูทิัศ และในหา้งทีท่า่เรอืกวัฮ ์ทา่นจะไดม้เีวลา ชอ้ปป้ิง

เพิม่เตมิระหวา่งรอเวลาลงเรอืกลบัสู ่ทา่เรอืตํามะลงั 

17.15 น. (เวลามาเลเซยี) พาทกุทา่นเดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืตํามะลงั โดยเรอืเฟอรร์ี ่

17.15 น. (เวลาไทย) ทกุทา่นเดนิทางถงึ ทา่เรอืตํามะลงั ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

จากนัน้ ไกดอํ์าลาทกุทา่น พรอ้มทัง้สง่คณะเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

++ สิน้สดุโปรแกรมการเดนิทาง ++ 

(โปรแกรมทัวรน์ีส้ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมต่อ้งแจง้ลว่งหนา้ แตบ่รษัิทฯ จะคํานงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคัญ) 
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อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาเร ิม่ ทา่เรอืต ามะลงั / ทา่น ราคาตอ่ทา่น 

คณะทวัรค์รบ 8-10 ทา่น 1,688 บาท 8,440.- 

กรณีคณะตอ้งการเหมากรุป๊ โปรแกรมทวัรน์ี ้สอบถามทางไลนท์ี ่ID: @teawsanooktour 

หรอืโทร. 0853840228 // 075502938 

 

ราคานีร้วมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่เรอืเฟอรร์ีเ่ดนิทางไปกลบั 

2.คา่รถปรับอากาศบรกิารตลอดการเดทิาง 

3.คา่เขา้ชมสสุาน พระนางมัสสหุร ี

4.คา่มัคคเุทศก ์คอยดแูลตลอดการเดนิทาง 

5.คา่ขนม น้ําดืม่ น้ําหวาน บรกิารวนัละ 1 รอบ 

6.คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

 

ราคานีย้งัไมร่วม :: 

1.คา่ภาษีกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิเต็มรูปแบบ 

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั และ ทีส่ัง่เพิม่เอง 


