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รหัสทัวร:์:LPLKW1 

เทีย่วเกาะหลเีป๊ะ + เกาะลงักาว ี3 วนั 2 คนื 
เทีย่วสนุกทวัรค์อืผูน้ าเทีย่ว ทัง้เกาะหลเีป๊ะ และเกาะลังกาว ีตวัจรงิ ไมส่ง่ตอ่ใหบ้รษัิททัวรอ์ืน่ๆ เราท าทวัร์

ตรง ราคาเลยถกูกวา่ทีอ่ ืน่ๆ และทา่นจะไดบ้รกิารครบ ขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิถกูตอ้ง  

 

จดุเดน่ของทวัรเ์รา 

1.มไีกดเ์ดนิทางขึน้เรอืไปกบัทา่นดว้ยจากเกาะหลเีป๊ะ ไปเกาะลังกาว ี(มไีกดอ์ยูบ่นเรอืกบัทา่นดว้ย) 

2.เทีย่วครบทกุจดุในตั๋ว ทีเ่คเบิล้คาร ์(ขึน้เคเบิล้คาร,์เขา้ 3D Art Museum) 

3.กลับจากเกาะลังกาว ีดว้ยเรอืเฟอรร์ีเ่ทีย่วเทีย่ง  

วันแรก เริม่ทา่เรอืปากบารา-แวะเกาะไข-่เกาะหลเีป๊ะ                                         (-/เทีย่ง/ค ่า) 

09.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนัที ่ทา่เรอืปากบารา จากนัน้เชค็อนิ และรอเวลาลงเรอื 

09.30 น. เรอืออกเดนิทางพาคณะสู ่เกาะหลเีป๊ะ แวะเกาะไข ่เพือ่ให ้

ลกูคา้ไดถ้า่ยรปู และสมัผัสชายหาดทีส่วยงามของเกาะ

ไขเ่ตา่ 

 เสร็จแลว้เดนิทางตอ่สู ่เกาะหลเีป๊ะ 

12.20 น. คณะเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ไกดพ์าคณะเขา้เชค็อนิทีร่สีอรท์ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน แบบอาหารจานเดยีวทีร่สีอรท์ (1) 

พัก เขา้พกั ณ วารนิทรบ์ชีรสีอรท์ 

 จากนัน้ใหท้า่นพักผอ่น อสิระ จากการทีเ่หนือ่ยจากการเดนิทางมาจากทา่เรอืปากบารา 

 กจิกรรมที ่ทา่นสามารถท าได ้เชน่ เลน่น ้าหนา้รสีอรท์ น่ังพักผอ่นหนา้ชายหาด เดนิชมและซือ้

ของทีถ่นนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ 

17.30 น. ไกดจ์ะพาคณะเดนิไปชม พระอาทติยต์ก ทีฝ่ั่งหาดซนัเซต็ เพือ่ชมบรรยากาศความโรแมนติ

กของชายหาดทา่มกลางสายลม และน ้าทะเล 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นตามอธัยาศัย 

วันทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ-เกาะลังกาว-ีเคเบิล้คารล์ังกาว,ี3D Art Museum-หา้งซนุฮว่ด (เชา้/เทีย่ง/ค ่า) 

07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นทีร่สีอรท์ หรอื ชายหาดตามอธัยาศัย 

10.00 น. เชค็เอารท์ ออกจากรสีอรท์ และท าการจ๊อปหนังสอืเดนิทาง เพือ่เตรยีมตัวเขา้สู ่เกาะลังกาว ี

11.00 น. พาคณะน่ังเรอืเฟอรร์ี ่ประจ าทางเดนิทางสู ่เกาะลงักาว ีใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม. 
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เวลามาเลเซยี เร็วกวา่เรา  1 ชม. 

13.30 น. ถงึเกาะลังกาว ีพาคณะผา่นดา่น ตม.ลังกาว ีและเดนิทางไปยงัลานจอดรถทีร่อรับคณะอยูแ่ลว้ 

จากนัน้เดนิทางตอ่สู ่รา้นอาหาร 

14.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ รา้นอาหาร (4) 

 เสร็จแลว้ เดนิทางสู ่จดุทีเ่ป็นไฮไลนข์องทรปิ 

กบั การน่ัง เคเบิล้คารล์งักาว ีข ึน้ไปชมววิมมุ

สงูของเกาะลังกาว ีทา่นจะสามารถมองเห็น

เกาะลังกาว ีโดยรอบ และเห็นไปถงึ เกาะตะรุ

เตาของสตลูดว้ยครับผม ดา้นบนทา่นสามารถ

ถา่ยรปูมมุสวยๆ และ น่ังดืม่เครือ่งดืม่ ชา ทีม่ี

วางขายอยูด่า้นบนยอดสงูสดุของภเูขาดว้ย

ครับ 

 จากนัน้ ไกดข์องเทีย่วสนุกทัวรจ์ะพาทา่นไป

ชม  3D Art Museum ซึง่เป็นพพิธิภณัฑ ์3 

มติทิีใ่หญเ่ป็นอนัดับ 2 ของโลก มอีาหารจดั

แสดงรปูภาพ 3 มติ ิอยู ่3 ชัน้แตล่ะชัน้จดั

แสดงรปูภาพหลากหลายแบบน่าสนใจมาก

ครับผม 

 จากนัน้ พาคณะไปเดนิชอ้ปป้ิง ทีห่อ้งซนุฮว่ด ซึง่เป็นหา้งขายของราคาถกูของเกาะลังกาว ี

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหารค า่ (5) 

พัก เขา้พกั ณ BAHAGIA HOTEL 

วันทีส่าม สสุานมสัสหุร-ีรา้นโชโกแล็ต-หาดทรายด า-ตลาดกวัฮ ์                                     (เชา้/-/-) 

06.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (6) 

08.00 น. พาคณะเดนิทางสู ่ยา่นสสุานพระนางมสัสหุร ีซ ึง่เป็นอดตีทีต่ัง้เดมิของบา้นพระนางมสัสหุร ีผ ้

สาปเกาะลังกาว ีไมใ่หม้คีวามเจรญิรุง่เรอืงถงึ 7 ชัว่อายคุน และหลังจากนัน้มทีาญาตริุน่ที ่7 มา

ปลดค า่สาป ณ ทีแ่หง่นี ้ครับ 

แวะ แวะรา้นโชโกแล็ต ซึง่เป็นโรงงานโชโกแล็ตแท ้สง่ออกเป็นอนัดับ 2 ของโลก เชญิทา่นเลอืก

ซือ้ไดต้ามอธัยาศัย ครับ 

 จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่หาดทรายด า ซึง่ตามต านานพระนางมสัสหุร ีทีห่าดทรายด าก็เป็นจดุ

หนึง่ทีโ่ดนค าสาปของพระนางมสัสหุร ีท าใหช้ายหาดบรเิวณนีก้ลายเป็นสดี า 

ชอ้ปป้ิง จากนัน้พาคณะเดนิทางสู ่ยา่นตลาดกวัร ์ยา่นนีม้าเกาะลังกาว ีนักทอ่งเทีย่วตอ้งมาชอ้ปป้ิง 

เลอืกซือ้สนิคา้ราคาถกูไดท้กุอยา่งทีท่า่นตอ้งการ เชน่ น ้าหอม เสือ้ผา้ เหลา้ บหุร ีขนมมาเลย์

เซยี เป็นตน้ 

 จากนัน้พาคณะเดนิทางสู ่ทา่เรอืเจสตีล้ังกาว ีระหวา่งรอลง

เรอื พาทา่นไป ถา่ยรปูกบั พระยานกอนิทรยี ์หรอื ดาตา

รนัลงั ซึง่เป็นสญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเทีย่วของกะลังกาว ี
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12.00 น. พาคณะน่ังเรอืเฟอรร์ีป่ระจ าทาง เดนิทางกลับสู ่ทา่เรอืต ามะลัง จังหวดัสตลู 

13.00 น. คณะเดนิทางถงึทา่เรอืต ามะลังโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 

ราคาตอ่ทา่น 

จ านวนผูเ้ดนิทาง ราคาตอ่ทา่น 

คณะผูใ้หญค่รบ 8 ทา่น 5,850 บาท 
 

ราคานีร้วมแลว้ ดงันี ้

1.คา่เรอืไปเกาะหลเีป๊ะ,จากหลเีป๊ะไปลังกาว,ีจากลังกาวกีลับทา่เรอืต ามะลัง 

2.คา่ทีพ่ัก 2 คนื 

3.คา่รถทีใ่ชใ้นเกาะลังกาว ี

4.คา่อาหาร 6 มือ้ ตามทีร่ะบ ุ

5.คา่เขา้ชมสสุานพระนางมสัสหุร ี

6.คา่ขึน้เคเบิล้คารล์ังกาว ี

7.คา่เขา้ชม 3D Art Museum 

8.คา่น ้าดืม่ ขนม น ้าหวาน บรกิารระหวา่งการเดนิทาง 

9.คา่ไกดด์แูลทา่นตลอดการเดนิทาง 

10.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 

11.คา่ธรรมเนยีมอทุยานฯ ในการเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ 

ราคานีไ้มร่วม 

1.หนังสอืเดนิทาง ทกุทา่นตอ้งมพีาสปอรท์ 

2.คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทกุอยา่งทีเ่รยีกใชเ้พิม่ 

 


