
 

 

 

 

2TH129 แพคแกจเยือนมาเลเซีย 2 วนั 1 คืน 
เกาะลงักาว ีดนิแดนแห่งต านานพระนางเลือดขาว 

ก าหนดการเดินทาง : 
 
 
08.00 น. จุดนดัหมาย : ท่าเรียบเรือต ามะลงั จ.สตูล โดยมีเจา้หนา้ท่ีใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวก 
09.00 น. น าท่านออกเดินทาง โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศสู่ เกาะลงักาว ีสัมผสัทศันียภาพอนังดงามของ 

หมู่เกาะกลางทะเล 
10.00 น. เดินทางถึง เกาะลงักาว ีผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองเกาะลงักาว ีเรียบร้อยแลว้ 
  น าท่านชมความอลงัการของ พพิธิภัณฑ์อดีตนายกมาเลเซีย ดร.มหาธีย์ มูฮัมมัด Galery Perdana  

ซ่ึงเป็นสถานท่ีรวบรวมของท่ีระลึกจากนานาอารยประเทศท่ีมอบให ้เน่ืองในโอกาสต่าง ๆ ไดถู้กรวบรวม
เก็บรักษาและจดัแสดงไวอ้ยา่งสวยงามรวมทั้งเรืออนนัตนาคราชจากประเทศไทย   
น าท่านชม สุสานพระนางมัสสุรี สัมผสัเร่ืองราวของพระนางเลือดขาวผูท่ี้ขอพระสาปแช่งเกาะลงักาวใีห ้
โดนค าสาปเจด็ชัว่โคตร 

12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (1) ณ ร้านอาหาร 
  น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขากูนุงมะจิงจัง ท่ีสูงเป็นอนัดบัสองของ เกาะลงักาวี 
  ***ชม Sky Rex ไดโนเสาร์ เป็นภาพ 3 มิติ ท่ีมีแสง สี เสียง ระทึกใจเหมือนเหตุการณ์จริง 
  ***เขา้ชม Sky Dome เป็นภาพ 3 มิติ เหมือนเรานัง่รถไฟตีลงักาขา้มภูเขา 
  ***ชมพพิธิภัณฑ์ 3 มิติ ท่ีมีอาคารจดัแสดงถึง 3 ชั้น มีรูปภาพมากกวา่ 300 ช้ิน 
  ***ต่ืนเตน้กบัการนัง่กระเชา้ลอยฟ้า CABLE CAR ชมทศันียภาพอนังดงาม 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า (2) ณ ร้านอาหาร จากนั้นเพลิดเพลินกบัการช๊อปป้ิง สินคา้ปลอดภาษี นานา 

ชนิด ณ ตลาด KUAH LANGKAWI  
สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั ราตรีสวสัด์ิ 

     
 
 
06.30 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของทีพ่กั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ถ่ายรูป ดาตารัน ลงั หรือ จัตุรัสนกอนิทรีย์ พญาอินทรีหินอ่อน 

สัญลกัษณ์เกาะลงักาว ี

วนัแรก  ท่าเทียบเรือต ามะลงั จ.สตูล - ลงักาว ี(ประเทศมาเลเซีย) 

วนัทีส่อง เกาะลงักาว ี- ท่าเรือต ามะลงั จ. สตูล 



 

 

 

 

08.30 น. น าคณะลงเรือเฟอร์ร่ีออกเดินทางจาก ท่าเรือต ามะลงั สู่ จังหวดัสตูล 
09.30 น. คณะเดินทางถึง สตูล ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

ส่งคณะเดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

*************************************************************************** 
**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ

ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 

รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 5,999.- 

ผูใ้หญ่ พกั 4-5 ท่าน ราคาท่านละ 5,599.- 

ผูใ้หญ่ พกั 6-7 ท่าน ราคาท่านละ 4,999.- 

ผูใ้หญ่ พกั 8-9 ท่าน ราคาท่านละ 4,599.- 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ลดราคาท่านละ 300.- 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ลดราคาท่านละ 300.- 

เด็ก *อาย ุ4-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ลดราคาท่านละ 500.- 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว จ่ายเพิ่มราคาท่านละ 1,000.- 

 
เง่ือนไขการจอง มัดจ าท่านละ 50% 

*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือวา่รับทราบเง่ือนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 
ส่วนท่ีเหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 

 
 



 

 

 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าท่ีพกั 1 คืนพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน  ( แอร์ + ทีว ี+ น ้าอุ่น) 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 3 ม้ือ 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
 ค่ายานพาหนะทอ้งถ่ิน 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวติ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ 
× ค่ารถตูป้รับอากาศ รับ-ส่ง หาดใหญ่-ท่าเรือ-หาดใหญ่ 
× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพิ่มเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณทีจ่่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษี) 

 
ส่ิงทีค่วรน าไป 

 เส้ือกนัหนาว หมวกและถุงมือ 
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดส้น 
 ครีมกนัแดด 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 
เง่ือนไขการจองและส ารองที่น่ัง 

1. วางเงินมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือวา่สละสิทธ์ิและไมส่ามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 



 

 

 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวสิัยเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้


