รหัสทัวร์:: LKW01

ท ัวร์ล ังกาวี 2 ว ัน 1 คืน
แพ็คเกจเทีย่ วเกาะลังกาวี เทีย่ วสนุกทัวร์ขอนาเสนอโปรแกรมทัวร์ลังกาวี เทีย่ วแบบครบทุกไฮไลท์
เช่น
1.สุสานพระนางมัสุหรี เป็ นหลุมฝั งศพของของเจ้าหญิงแห่งเกาะลังกาวีท่ีมีตานานอันโด่งดัง
2.เคเบิล้ คาร์ลังกาวี เป็ นจุดชมวิวมุมสูงของเกาะลังกาวีท่ีมองเห็นวิวทะเลและเมืองลังกาวีได้เด่นชัดและ
สามารถมองเห็นไปถึงเกาะตะรุเตาฝั่ งทะเลสตูล ประเทศไทยด้วย
3.ตลาดกั๊วลังกาวี เป็ นสถานที่ชอ้ ปปิ ้งของนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นของเกาะลังกาวี ที่น่ีมีของกินและของ
ใช้นานาชนิด
4. ถ่ายรูปกับรูปปั้ น พยานกอินทรีย ์ หรือ ชาวมาเลเซียเรียกว่า ดาตารันลัง เมอร์เดก้า

กาหนดการเดินทาง:: กรุ๊ปเหมาออกเดินทางได้ทกุ วัน
วันแรก
08.30 น.
10.30 น.
11.30 น.
จากนัน้

หาดใหญ่-ท่าเรือตามะลัง-สุสานพระนางมัสสุหรี- เคเบิล้ คาร์-ตลาดกั๊ว
รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ หรือในตัวเมืองหาดใหญ่เพื่อเดินทางตรงสู่ ท่าเรือตามะลัง
จังหวัดสตูล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
ทุกท่านเดินทางถึง ท่าเรือตามะลัง รับเอกสารผ่านด่านจากทีมไกด์ และรอเวลาลงเรือ
เฟอร์ร่ี ระหว่างนัน้ ท่านก็ตอ้ งประทับตราหนังสือเดินทางฝั่ งประเทศไทยก่อนลงเรือ
ออกเดินทางจากท่าเรือตามะลังจังหวัดสตูล เดินทางโดยเรือเฟอร์ร่สี ู่ เกาะลังกาวี ประเทศ
มาเลเซีย โดยใช้เวลานั่งเรือ 45 นาที เป็ นเรือเฟอร์รี่ข้ามฝาก มีแอร์
เมื่อเดินทางถึง เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ให้ท่านผ่าน ตม.มาเลเซีย หลังจาก
ประทับตราหนังสือเดินทางฝั่ งมาเลเซียแล้ว ไกด์พาท่านเดินไปยังรถที่จอดรอท่านอยู่แล้ว
จัดเก็บสัมภาระบนเรือ เมื่อพร้อมแล้วพาท่านไปเที่ยวเกาะลังกาวียงั จุดต่างๆ ดังนี ้
1.สุสานพระนางมัสสุหรี
ที่น่ีเปรียบเป็ นสถานที่ จาเป็ นต้องมา เมื่อนักท่องเที่ยวไทยมาถึงลังกาวี เพราะมี
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับประเทศไทยอย่างชัดเจน หลายคนอาจเคยได้ยินอีกชื่อหนึ่งคือ
“พระนางเลือดขาวผูส้ าปแช่งลังกาวีเจ็ดชั่วโคตร” ตามตานานเล่าว่า พระนางมัสสุรเี ป็ น
หญิงไทยลูกหลานชาวภูเก็ต และเป็ นเจ้าหญิงชายารัชทายาทผูค้ รองเกาะลังกาวี ชื่อว่า
เจ้าชายวันดารุสซึง่ มีชีวิตอยู่เมื่อ 200 กว่าปี มาแล้ว พระนางมัสสุหรีถกู พระมารดาขององค์
รัชทายาทกล่าวหาว่าคบชูจ้ งึ ถูกตัดสินประหารชีวิต ก่อนตายนางได้อธิษฐานว่าหากตน
บริสทุ ธิ์ ขอให้เลือดไหลออกมาเป็ นสีขาว พร้อมสาปแช่งให้ผคู้ นบนเกาะลังกาวีประสบแต่
ความทุกข์ยากตลอด 7 ชั่วอายุคน ขณะที่คมกริชจรดไปบนคอ โลหิตสีขาวก็ไหลนอง
ออกมา แสดงให้เห็นถึงความบริสทุ ธิ์ของนาง เมื่อเวลาผ่านไป สื่อหลายสานักและรัฐบาล
มาเลเซียต่างพากันตามหาผูส้ ืบทอดเชือ้ สายของพระนางมัสสุรี จนพบว่าทายาทรุน่ ที่ 7 เป็ น
หญิงสาวอาศัยอยู่ท่ีจงั หวัดภูเก็ต ประเทศไทย โดยมีหลักฐานมากมายที่แสดงถึงความเป็ น
ทายาทผูส้ ามารถถอนคาสาปตามความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็ นบรรพบุรุษชื่อ "วันฮาเกม" ซึง่ เป็ น
โอรสของพระนางมัสสุรี กริชประจาตระกูล และภาพหลักฐานต่างๆ ทางรัฐบาลจึงเชิญ
ทายาทรุน่ ที่ 7 กลับสู่เกาะลังกาวีเพื่อถอนคาสาป จากเด็กผูห้ ญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิต
ตามปกติ แต่เมื่อเธอได้ไปยืนอยู่บนแผ่นดินเกาะลังกาวี เธอกลับกลายเป็ นเจ้าหญิงน้อยๆ
ไปในทันที

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้

ค่า
พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
พาคณะเดินทางสู่ เคเบิล้ คาร์ลังกาวี กระเช้าลอยฟ้า Langkawi Cable Car เส้นทางสุด
สวยสาหรับคนไม่กลัวความสูงที่จะทาให้คณ
ุ ได้สมั ผัสกับทิวทัศน์อนั งดงามของ "เกาะลังกา
วี" แบบ 360 องศา
กระเช้า Langkawi Cable Car หรือ Langkawi SkyCab ให้เราโดยสารขึน้ ไปชมวิวบนยอด
เขาหินปูนสูงลิบได้แทบทุกวัน กระเช้าเส้นทางนีแ้ บ่งเป็ น 3 สถานี คือ สถานีเชิงเขา (Base
Station) สถานีกลางทาง (Middle Station) และสถานียอดเขา (Top Station) บางช่วงจะมี
การขึงเส้นเคเบิลเหล็กกล้ายาวถึง 950 เมตร ไว้ระหว่างหอคอยสองต้น ทาให้ Langkawi
SkyCab กลายเป็ นหนึ่งในกระเช้าที่มีเคเบิลเส้นเดี่ยวยาวที่สดุ ในโลก นอกจากนีร้ ะหว่าง
สถานีกลางทางและสถานียอดเขา รถกระเช้าจะต้องเพิ่มระดับองศาความชันขึน้ ไปตาม
หน้าผาที่มีความชันมากถึง 42 องศา มันจึงกลายเป็ นรถกระเช้าที่มีความชันมากที่สดุ ใน
โลกไปโดยปริยาย รถกระเช้าสุดลา้ สายนีใ้ ช้เวลาก่อสร้างเร็วอย่างเหลือเชื่อแค่ 16 เดือน
และเปิ ดใช้เป็ นทางการเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2002 การเดินทางจากสถานีเชิงเขาถึงยอดเขา
ระยะทางยาว 2.2 กิโลเมตร ต้องใช้เวลานานถึง 15 นาที เราจึงเต็มอิ่มกับวิวมุมสูงแบบ
Bird Eyes View ที่อลังการมาก รวมทัง้ ยังมีอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมที่ท่ วั โลก
ต้องตะลึง คือ สะพานลอยฟ้าลังกาวี (Langkawi Sky Bridge) เป็ นสะพานโลหะขนาด
มหึมา สร้างเป็ นทรงโค้งเชื่อมยอดเขาสูง 700 เมตร สองลูกเข้าด้วยกัน โดยสะพานยักษ์นี ้
ยาวถึง 82 เมตร รับนา้ หนักได้ 250 คนในครัง้ เดียว
พาคณะเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ ้งสินคาราคาถูกบนเกาะลังกาวีท่ี ตลาดกั๊ว เป็ นย่าน
วัฒนธรรมมาเลเซียบนเกาะลังกาวีท่ีรวมทุกอย่างไว้ เช่น อาหาร ของใช้ อาคารบ้านเรือน
ที่น่ีท่านสามารถหาซือ้ ของฝากได้หลายหลายทัง้ ของกินและของใช้ เพราะทัง้ หมดเป็ นสินค้า
ปลอดภาษี ท่ีเดียวในประเทศมาเลเซีย
บริการอาหารค่า ณ ร้านอาหาร (2)
พาคณะเข้าพัก ณ Bella Vista Waterfront Langkawi หรือ ระดับเดียวกัน

วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

09.30 น.
10.00 น.

เกาะลังกาวี-ท่าเรือ Jetty Langkawi-ท่าเรือตามะลัง-หาดใหญ่
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
พาคณะเดินทางออกจากโรงแรมสู่ ท่าเรือ Jetty Langkawi ซึง่ เป็ นท่าเรือที่จะเดินทางกลับ
สู่ประเทศไทย
ระหว่างรอลงเรือกลับ ให้ท่านได้มีเวลา ถ่ายรูปกับสัญญาลักษณ์ของเกาะลังกาวี ณ รูปปั้ น
พยานกอินทรีย ์ หรือ ดาต้ารันลังเกาะลังกาวี
พาคณะนั่งเรือเฟอร์ร่จี ากเกาะลังกาวีเดินทางกลับสู่ ท่าเรือตามะลังจังหวัดสตูล
เมื่อเดินทางถึง ฝั่ งไทยที่ ท่าเรือตามะลัง ให้ท่านประทับตราหนังสือเดินทาง และสาหรับ
ท่านที่เริม่ ท่าเรือก็สามารถแยกย้ายเดินทางกลับได้เลย แต่หรับท่านที่จองแบบมีรถส่งที่
สนามบินหาดใหญ่หรือในตัวเมืองหาดใหญ่ก็จะมีรถตู้ VIP ของเที่ยวสนุกทัวร์ไปส่งท่านที่
หาดใหญ่ต่อไป

ราคาทัวร์ตอ
่ ท่าน
เพื่อความสะดวกในการให้ราคา รบกวนท่านส่งโปรแกรมนีก้ ลับ เพื่อให้เราตีราคาที่ไลน์นี ้ @teawsanooktour

ราคานีร้ วม::
1.ค่าเรือเฟอร์รไี่ ป-กลับ
2.ค่ารถนาเทีย
่ วในเกาะลังกาวี
3.ค่าทีพ
่ ัก 1 คืนตามโปรแกรมทัวร์
4.ค่าอาหาร 3 มือ
้ ตามโปรแกรมทัวร์
5.ค่าเข้าชมเคเบิล
้ คาร์ล ังกาวี
6.ค่าเข ้าชม สุสานพระนางม ัสสุหรี
7.ค่าไกด์นาเทีย
่ วตามโปรแกรม
8.ประกันอุบัตเิ หตุระหว่างการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล ้านบาท

ราคายังไม่รวม
้ การเพิม
1.ค่าใชจ่้ ายสว่ นตัว หรือเรียกใชบริ
่ พิเศษ
2.ค่าห ้องพักเดีย
่ วกรณีต ้องการเพิม
่ 1,500 บาท
3.ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม
่ 7% (ถ ้ามี)
4.ค่าทิปไกด์ตามสมควร

