Langkawi ลังกาวี 2 วัน 1 คืน

ท่ านละ 5,500 บาท

กาหนดการเดินทาง

วันแรก
06.00 น.
...

หาดใหญ่ - ท่ าเรือตามะลัง จ.สตูล – ลังกาวี Langkawi
(- / เทีย่ ง / เย็น)
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ  ที่จุดนัดพบ จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรื อตามะลัง จังหวัดสตูล
ถึง ท่าเรือตามะลัง ทาการตรวจ ประทับตราหนังสื อเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นัง่ เรื อเฟอร์ รี่ปรับ
อากาศ ข้ามฟากสู่ เกาะลังกาวี ระยะเวลา 45 นาที ลังกาวี ดินแดนที่เคยได้รับการต้องคาสาป 7 ชัว่ โคตร จะได้พบกับ
รู ปปั้นนกอินทรี ยกั ษ์ ที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสัญลักษณ์ประจาเมือง
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) จากนั้นนัง่ กระเช้ าลอยฟ้า นาชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและน้ าทะเลที่
สวยงาม ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก ชมโลกใต้ ทะเล (UNDERWATER WORLD) ตื่นตาตื่นใจกับสมาชิกใหม่
ปลาปิ รันย่า “ฝูงมฤตยูแห่งท้องน้ า” สัตว์สัญลักษณ์ข้ วั โลกเหนือ นกเพนกวิน งูอนาคอนด้า เพชฌฆาตแห่งลุ่มน้ า
อะเมซอน และสัตว์อีกหลากหลายสายพันธุ์ ชมสุ สานของพระนางมะซู หรีหรื อพระนางเลือดขาวผูส้ าปแช่งเกาะ
ลังกาวี 7 ชัว่ โคตร ชมพิพธิ ภัณฑ์ ดาโต๊ ะ ศรี ดร.มหาเธร์ โมฮัมมัด (แกเลอเรียเปอร์ ดานา) ซึ่ งเป็ นสถานที่เก็บรวบรวม
ของขวัญของกานัลที่นานาประเทศมอบให้แก่นายกรัฐมนตรี มาเลเซี ย อาทิเช่น เครื่ องแก้วเจียระไนสุ ดแสนประณี ต
ชุดแต่งกายประจาชาติ เป็ นต้น
18.00 น.  บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2) จากนั้นเดินทางสู่ ที่พกั โรงแรม Bella Vista Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ อง
ลังกาวี - ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษี – สตูล - หาดใหญ่
(เช้ า / เทีย่ ง / -)
07.00 น.  บริ การอาหารเช้าในโรงแรมแบบบุฟเฟ่ ต์ (3) จากนั้นสู่ ตลาดกัวห์ เพื่อช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย
12.00 น.  บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) จากนั้นสู่ ท่าเทียบเรื อ
เพื่อนัง่ เรื อเฟอร์ รี่กลับสู่ ท่าเรื อตามะลัง
...
ถึงท่าเรื อโดยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งสองประเทศอีกครั้ง นัง่ รถเดินทางกลับสู่ หาดใหญ่
เย็น
เดินทางถึงหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจที่ดี 
( โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )
อัตราค่ าบริการ : กรุ๊ ปเหมาเฉพาะคณะท่ าน ให้ ท่านสามารถ กาหนดวันเวลาเดินทางได้ เอง
ห้ องพัก
ผู้ใหญ่ 10 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 8 - 9 ท่าน
ผู้ใหญ่ 6 - 7 ท่าน
ผู้ใหญ่ 4 - 5 ท่าน
พักห้ องละ 2 ท่าน
5,500 บาท/ท่าน
6,200 บาท/ท่าน
7,200 บาท/ท่าน
9,500 บาท/ท่าน
พักห้ องละ 1 ท่าน
6,700 บาท/ท่าน
7,400 บาท/ท่าน
8,400 บาท/ท่าน
10,700 บาท/ท่าน
บุคคลที่ 3 มีเตียงเสริม
4,950 บาท/ท่าน
5,580 บาท/ท่าน
6,480 บาท/ท่าน
8,550 บาท/ท่าน
หมายเหตุ : ถ้ าเปลีย่ น รร. เป็ น Bay Viewเพิม่ 1,000 บาท/ห้ อง/คืน หรือ
เปลีย่ น ร.ร. เป็ น Resorts World เพิม่ 1,500 / ห้ อง / คืน **ห้ องพักที่ Resorts World ไม่ มีบริการเตียงเสริม
- เด็ก อายุต่ากว่ า 2 ปี ฟรี ไม่ คิดค่ าบริการ
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียงเสริม
คิดราคา 75 % จาก ราคาผู้ใหญ่
- เด็ก อายุ 2 – 10 ปี
พักกับผู้ใหญ่ มีเตียงเสริม
คิดราคา 90 % จาก ราคาผู้ใหญ่
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แพ็กเกจนีร้ วม :
 รถตูป้ รับอากาศพร้อม Driver Guide คอย
ให้บริ การ
 ห้องพักโรงแรม 1 คืน ห้องละ 2 ท่าน
 อาหาร เช้า 1 มื้อ , เที่ยง 2 มื้อ , เย็น 1 มื้อ
 ซิ ต้ ีทวั ร์ + ค่าเข้าชม ตามรายการ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองตามกาหนดของ
กรมธรรม์ วงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล
500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรมณ์
อัตรานีไ้ ม่ รวม :
- ค่าทาหนังสื อเดินทาง
- ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
- ภาษีมูลค่าเพิม่ / ภาษีหกั คืน ณ ที่จ่าย และภาษีอื่นๆ
- ไม่รวมค่าอาหารและเครื่ องดื่มและอื่นๆ นอกเหนื อ
รายการ
- ไม่ รวมค่ าทิปพนักงาน
- ราคาข้ างต้ นยกเว้นวันเทศกาลต่ างๆ ทั้งไทยและ
ประเทศมาเลเซีย
หมายเหตุ
- “ ที่ขีดเส้นใต้คือผ่านชมและหรื ออาจมีค่าเข้าชม ”

เงื่อนไข :
- หนังสื อเดินทางมีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ากว่า 6 เดือน ในวัน
เดินทาง // และ เจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- เมื่อตกลงในเงื่อนไขและทางบริ ษทั ได้จองโรงแรมแล้วคืนไม่ได้
(อยูใ่ นเงื่อนไขโรงแรมแต่ละแห่ง) และออกเดินทางแล้วท่านจะ
แยกตัวหรื อจะไม่ใช้บางสิ่ งบางอย่างในรายการไม่สามารถ
หักคืนเงินได้
- ชาระเงิน มัดจา 50 % ในวันที่ทาการจอง / ส่ วนที่เหลือ ก่อน
เดินทาง 20 วัน พร้อมสาเนา หนังสื อเดินทาง
- จานวนผู้เดินทางน้ อยกว่ าทีต่ กลง ราคาจะต้ องมีการ
เปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้
-อัตราค่ าบริการข้ างต้ นไม่ ตรงเทศกาล อาทิเช่ น ตรุ ษจีน,ไทปูซัม,
แรงงาน,วันเกิดกษัตริย์มาเลเซีย,วันฮารีรายอ,วันชาติมาเล,วันดีพา
วดี,วันคริสต์ มาส,วันปี ใหม่ , หรือวันทีม่ ีการจัดงานของบนเกาะ
ลังกาวี (ต้ องเช็คราคาอีกครั้ง)
กรุ ณาโอนเงิน :
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยโรบินสั น
ชื่ อบัญชี คุณลีนา บุญพาลา้ เลิศ บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่ 865 – 207473 – 8

หมายเหตุ เนื่องจากประเทศมาเลเซียในแต่ ละช่ วงห้ องค่ อนข้ างเต็ม ที่พกั ส่ วนใหญ่ จะถูกจองและมัดจาไว้ ล่วงหน้ า ดังนั้นถ้ าโรงแรมตามที่
ระบุในรายการห้ องพักเต็ม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงโรงแรมที่พกั และปรับราคาทัวร์ ใหม่ ตามความเหมาะสม
หมายเหตุ
- บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
- บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย ความล่าช้า หรื อ จากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ท่านได้ชาระไว้แล้ว ไม่
ว่ากรณี ใดๆทั้งสิ้น
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้ทางบริ ษทั ฯต้องติดต่อห้องพักกับทางต่างประเทศและต้องทาการชาระค่าห้องทั้งหมดก่อนการเดินทางของคณะ
จะเกิดขึ้นให้กบั ทางโรงแรมและทางบริ ษทั ฯรถและไกด์ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทาง หรื อลด
จานวนผูเ้ ดินทาง หลังการทางบริ ษทั ได้ทาการยืนยันการใช้หอ้ งพักไปแล้ว
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระค่าอาหารแบบเหมาจ่าย ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืนในกรณี ที่ท่านลดจานวนผูเ้ ดินทาง
หรื อไม่ทานอาหารที่ทางบริ ษทั ฯได้จดั ไว้แล้ว
- บริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรื ออันสื บเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
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รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย
อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ราคานี้คิดตามอัตราราคาตัว๋ เครื่ องบินในปัจจุบนั และค่าโรงแรม และอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินหรื อ โรงแรมปรับ
สูงขึ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบินและโรงแรม ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
- กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน บริ ษทั ขนส่ง
หรื อหน่วยงานให้บริ การ บริ ษทั ฯ จะดาเนินการโดยสุดความสามารถ แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริ การนั้นๆ
- หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดของโรงแรม,รถ หรื อ
ร้านอาหาร และทางสายการบิน บริ ษทั ฯ จะไม่คืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น
- เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจ
เรี ยกร้องค่าบริ การ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
- บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการปรับเปลี่ยนยานพาหนะให้เหมาะสมกับขนาดจานวนผูเ้ ดินทางในกรณี ผเู ้ ดินทางต่ากว่าที่กาหนดแล้วทาง
บริ ษทั ฯไม่สามารถออกเดินทางเป็ นรถบัสได้ ให้เป็ นรถตูแ้ ทน โดยที่จะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน เนื่องจากให้
คณะได้เดินทางต่อไปได้
- หากห้องพักที่ได้จดั ให้ท่านไม่ตรงตามความต้องการกรุ ณาแจ้งเจ้าหน้าที่ประจารถ หรื อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลคณะทันที หากแจ้งหลังจากใช้
บริ การไปแล้ว จะถือว่าท่านพึงพอใจแล้ว ทางบริ ษทั ฯไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และไม่สามารถคืนเงินให้ท่านได้ทุกกรณี
เงือ่ นไขการยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง ไม่วา่ กี่วนั ก็ตาม ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ท้ งั หมดในทุกกรณี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แต่ละโรงแรมเพราะ
แต่ละโรงแรมมีกฎไม่เหมือนกัน เช่น เก็นติ้ง ถ้ากรณี มีการยืนยันห้องแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนเลื่อนคืนได้ ส่วนโรงแรมอื่นขึ้นอยูก่ บั กฎของ
แต่ละโรงแรม และขึ้นอยูก่ บั กฎของสายการบิน
เงือ่ นไขการจอง
- วางเงินมัดจา 50 % ในวันทาการจอง
- แล้วแฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริ ษทั ฯ
- พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ตมาด้วย
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุ ณาโอนก่อนการเดินทาง 20 วัน
เอกสารในการเดินทาง
- หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน ในวันเดินทาง // และเจ้าของกรุ ณาตรวจสอบ // และเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง
- สาหรับพาสปอร์ต่างชาติกรุ ณาตรวจสอบกับทางด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งว่าท่านต้องทาวีซ่าหรื อเปล่า(ผูเ้ ดินทางเป็ นผูร้ ับผิดชอบเอง)
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