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ท่านจะอยู่ท่ีไหน เรา ก็จัด เท่ียวปีนัง ลังกาวี แบบ 2 วัน 1 คืน ให้ท่านได้ เช่น  
1 ทา่นอยู่ กรุงเทพฯ ก็สามารถบนิมาลงสนามบนิปีนงั หรือ สนามบนิ หาดใหญ่ แล้วให้เราไปรับ ได้ครับ 
2. หากทา่นอยู่ ภาคใต้ เจอกนัท่ี หาดใหญ่ หรือ ให้เรารับสง่ทา่นได้จากจงัหวดัท่ีท่านอยู่ 

3. หากทา่นอยู่กระบี่ หรือภเูก็ต ท่านสามารถบนิตรง จากสนามบนิภเูก็ต หรือ กระบี่ได้เลยครับ 
 หากทา่นจะเท่ียวปีนงั ลงักาวี 2 วนั 1 คืน หรือ ปีนงั ลงักาวี 3 วนั 2 คืน  หรือ จะเป็นการเท่ียวในแบบท่ีทา่นต้องการ 
รบกวนทา่นสามารถปรึกษาเราได้ ไมว่า่จะเป็นกรุ๊ปเล็ก หรือ กรุ๊ปใหญ่ เราก็จดัให้ทา่นได้ทกุรูปแบบ และเรามีโรงแรมท่ี
หลากหลาย ตัง้แตข่นาด 2 ดาว ไป ถึง ระดบั 6 ดาว เพ่ือตอบสนองลกูค้าในทกุระดบัความต้องการของเรา และเรามี
ร้านอาหารหลายแบบ ทัง้แบบไทยๆ หรือ จะทานอยา่งท่ีท่านต้องการก็ขอให้บอดเรา ท่านสามารถสงัเกตได้ตามส่ือตา่งๆ 
เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวมาเลเซีย และสิงคโปร์ มกัจะเจอเราอยู่ด้วย นัน้หมายความวา่ เราคือ ผู้น าในเร่ืองน าเท่ียวมาเลเซีย 
และสิงคโปร์ ตวั จริงครับ  

ปรึกษาเราเร่ืองเท่ียว โทร. 085 384 0228 // 075 502 938 // 081 415 5955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

เที่ยวปีนัง เกาะลังกาวี 2 วัน 1 คืน  
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ก ำหนดกำรเดินทำง  
วนัแรก หาดใหญ่-ไปปีนงั-วดัเก๊กล๊อกซี-่วดัไทย-วดัพมา่-ห้างกรีนเบย์                                                                  (--/เที่ยง/ค ่า) 

เช้า ตามเวลาเที่ยวบินของทา่น เจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนกุทวัร์ รอรับ คณะ จากนัน้แนะน าตวัและพาคณะเดินทางไปยงัดา่น
ชายแดนสะเดา 

09.00 น. พาคณะจ๊อปพาสปอร์ทท่ีละทา่น หลงัจากนัน้ ผา่นดา่นจงัโหลน ฝ่ังประเทศมาเลเซีย  

 เสร็จแล้วพาคณะเดินทางตรงสู ่เมืองจอร์ททาว ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชม. 

เที่ยง แวะ  รับประทานอาหารกลางวนัท่ี ร้านอาหารคนไทย (1) 
มีเมน ูดงันี ้:: แกงส้มแป๊ซะ ผกัผกัรวม ไขเ่จียว ไก่ทอด หอดลายผกัช่า ส้มต า  เต้าห ู

13.00 น. พาคณะมาแวะสกัการะ เจ้าแมก่วนอิม ที่วดัเก๊กล๊อกซี่ หรือ คนไทยเรียกวา่วดัเขาเตา ทา่นจะต้องเดินทางไกด์ขัน้ไปประมาณ 
400 เมตร ระหวา่งทางก็จะมีสนิค้าที่ระลกึวางขายมากมาย เช่น เสือ้ผ้า พวงกญุแจ ผลไม้ ขนม และระหวา่งทางทา่นจะได้
เจอกบัฝงูเตา่ จ านวนมาก ทา่นสามารถซือ้อาหารเตา่ให้ได้ เพื่อเพิม่อายขุองตวัเอง (เป็นความเช่ือสว่นบคุคล) จากนัน้เดิน
ตอ่ไปยงัเจดีย์ 3 ชัน้ ที่มีศิลปะแบบ 3 ชาติผสมกนัได้อยา่งลงตวั คอื แบบ พมา่ แบบไทย และแบบจีน 
ไกด์จะให้เวลาทา่นสกัการะ และชมววิได้บนที่มองเห็นเมืองจอร์ททาวแบบเต็มๆ  

 จากนัน้พาคณะมาชม วดัไทย พร้อมสกัการะพระนอนองค์ใหญ่ที่สดุในประเทศมาเลเซยี และ ตรงข้ามกนัเชิญทา่นไปสกัการะ
สงิศกัดิ์ของชาวพมา่ ท่ีวดัพมา่ ในเกาะปีนงั 
เมื่อได้เวลานดัหมาย พาคณะไปยงั ห้างกรีนเบย์ ห้างดงั และใหญ่ที่สดุบนเกาะปีนงั ท่ีนี่รวมสนิค้าแบนด์ดงั และสนิค้าเพือ่
การบริโภคทกุชนิดเลยครับ ที่ส าคญัห้างอยูต่ิดกบัทะเล ตอนเย็นได้กลิน่อายของลมทะเลบรรยากาศดีมากครับ 
ไกด์ให้เวลาทา่นตามความเหมาะสม 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 
จากนัน้พาคณะเข้าสู ่ท่ีพกั 

พกั เข้าพกั  ณ The Royal Penang Hotel  เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว 

วนัท่ีสอง เกาะปีนงั-ท่าเรือกวัลาเปอร์ลิส-เกาะลงักาวี-เคเบ้ิลคาร์ลงักาว-ีสุสานพระนางมสัสุหรี-ท่าเรือต ามะลงั-หาดใหญ่  (เชา้ / เท่ียง /--) 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

07.00 น. พาคณะเดินทางออกจากโรงแรมสู่ ท่าเรือกวัลาเปอร์ลิส ประตูสู่ เกาะลงักาวี 

09.00 น. นัง่เรือเฟอร์ร่ีขา้มฝาก จากฝ่ังเปอร์ลิส ไปยงัเกาะลงักาว ี

10.00 น. เม่ือถึง เกาะลงักาว ีพาคณะข้ึนรถ เดินทางไปยงั สถานีเคเบ้ิลคาร์ลงักาวี 
พาคณะข้ึนชม ววิมุมสูง ของเกาะลงักาว ีซ่ึงจะเห็นตวัเมือง และทะเลของเกาะลงักาวอียา่งชดัเจน นอกจากน้ีมุมหน่ึงก็สามารถ
มองเห็น เกาะตะรุเตา ซ่ึงตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสตูลของประเทศไทย ดา้นบนท่านสามารถถ่ายรูปกบัมุมต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
แต่หากท่านตอ้งการบริการเสริม คือ ไปเดินถ่ายรูปท่ี สกายบิส หรือ สะพานตรงท่ียืน่ออกไป ท่านสามารถซ้ือตัว๋รถไฟเพ่ิมไดท่ี้
เคาร์เตอร์ ราคาประมาณ 15 กิงกิต มาเลเซีย (ยงัไม่รวมในตัว๋ขั้นเคเบ้ิลคาร์) ไกดจ์ะนดัเวลา จากนั้นนัง่เคเบ้ิลคาร์ลงมาท่ีสถานี
ตน้ทาง เพ่ือชม บรรยากาศทัว่ไปของหมู่บา้นออร์เร้นทอลวลิเลจ 
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เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 

 จากนั้นพาคณะไปชม ท่ีบา้นของพระนางมสัสุหรี หรือ ท่ีรู้จกักนัในนาม สุสานพระนางมสัสุหรี เพื่อไปชมวดิีทศัน์ ประวติัของ
พระนางมสัสุหรี ผูส้าปแช่งเกาะลงักาวไีม่ใหเ้จริญไป 7 ชัว่อายคุน ดา้นในเกาะจะประกอบดว้น ส่วนของ ดนตรีมาลายบูรรเลง
ใหน้กัท่องเท่ียวชม สุสานพระนางมสัสุหรี บา้นของครอบครัวพระนางมสัสุหรี บ่อน ้ าสกัสิทธ์ิ คือ บ่อน ้ าท่ีครอบครัวพระนาง
มสัสุหรีเคยใชใ้นสมยัอดีต ครับ จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ ยา่นตลาดกวัฮ ์

 แวะ เลือกซ้ือของฝาก และ เลือกเดิน ท่ี ตลาดกวัฮ ์ยา่นขายของปลอดภาษีของเกาะลงักาว ีมีสินคา้ทุกอยา่ง เช่น กระเป๋า 
น ้ าหอม เคร่ืองครัว ร้องเทา้  เป็นตน้ และราคาถูกกวา่ปกติมาก เพราะเป็นสินคา้ปลอดภาษี 
เสร็จแลว้ พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือเจสต้ี 

 ระหวา่งรอลงเรือ ท่านสามารถถ่ายรูปกบั รูปป่ันนกอินทรียย์กัษ ์ท่ีลานดาตารันลงั ซ่ึงรัฐบาลมาเลเซียยกใหเ้ป็นแลนดม์าร์ค
ของเกาะลงักาว ีดว้ยทุ่มงบก่อสร้างกวา่ 30 ลา้น ริงกิตมาเลเซีย 
จากนั้นลงเรือเดินทางกลบัสู่ เมืองไทย 

17.15 น. เรือออกจากท่าเพ่ือเดินทางกลบัสู่ ท่าเรือต ามะลงั 

17.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าเรือต ามะลงั โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
จากนั้นรอจ๊อปพาสปอร์ท ฝ่ังไทย และเตรียมตวัข้ึนรถ เดินทางกลบัสู่ หาดใหญ่ 

20.00 น. คณะเดินทางถึง หาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ ครับ 

เทีย่ว เกำะปีนัง  เกำะลงักำว ี ให้ถูกใจ ไปกบัเรำ เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัรำค่ำบริกำร   

จ ำนวนผู้ร่วมเดินทำง เร่ิมที ่หำดใหญ่ พกัเดี่ยวเพิม่ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่ำน รำคำท่ำนละ สอบถำม สอบถำม 

เด็กไม่เสริมเตียง 3-10 ขวบ สอบ - 

อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  
 ค่าเรือไปยงัเกาะลงักาว ีและกลบัสู่ ท่าเรือต ามะลงั 
 ค่ารถตลอกการเดินทาง 
 ค่าท่ีพกั  1  คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2  ท่าน) 
 ค่าอาหาร 4 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  เคเบิ้ลคาร์ สุสานพระนางมสัสุหรี  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกห์รือ Driver Guid คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษทัฯจะไดด้ าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการ

เดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

 


