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 RT-S.07 AIR   ลังกาวี-หาดใหญ่  
        ลังกาวี-มาเลเซีย-หาดใหญ่-

วัดเขารูปช้าง (AIR)
“ที่สุดของความมหัศจรรย์  เสน่ห์มนต์ขลังแห่งมาเลเซีย”

อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี จากทุกมุมโลก ทั่วเกาะลังกาวี
สตูล-ลังกาวี- พิพิธภัณฑ์ท่านนายกมหาธีร์ โมฮัมฮัมหมัด-
พิพิธภัณฑ์พันล้านนั่งกระเช้าชมยอดเขาคุนุงมัตจิงจั้ง
  -ชมสุสานพระนางมัตสุหรีย์ สงขลา-หาดสมิหรา-หาดใหญ่-
วัดเขารูปช้าง

          ( พัก จ.หาดใหญ่ หรือ สงขลา 1 คืน เกาะ ลังกาวี 1 คืน )

รุ่งเรืองทัวร์ฯนำท่านสู่จ.ตรังและเกาะลังกาวี แห่งรัฐเปอร์ลิส เยือนเกาะแห่งความ
สุนทรีย์ที่เพียบพร้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายรูปแบบ“ลังกาวี”นำท่านขึ้น
กระเช้าลอยฟ้าชมวิวบนยอดเขาสูงสู่อนุสรณ์แห่งความรักสถานแห่งความบริสุทธิ์
กับ “สุสานพระนางมัสสุหรี ”ชม “พิพิธภัณฑ์พันล้านของสุภาพบุรุษนายกรัฐมนตรี 
ดร.มหาธีร์ โมฮัมหมัด อิสระกับการช้อปิ้งสินค้าปลอดภาษี 
โปรแกรมการท่องเที่ยว .....................
วันที่แรก กรุงเทพฯสตูล-ท่าเรือตัมลัง-ลังกาวี-สุสานพระนางมัสสุรีย์-พิพิธภัณฑ์พัน

ล้าน-CABLECAR-ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี
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05.00 น. พร้อมกัน  ณ  สนามบินดอนเมือง   ชั้น  2   เคาร์เตอร์สายการบิน  นกแอร์  
ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง 

06.00 น. เหิรฟ้าสู่สนามบิน  หาดใหญ่  โดยสายการบินนกแอร์   เที่ยวบินที่  .......... 
หรือ สายการบินไทยแอร์เอเชีย 

เครื่องใหม่ ขนาด  ABUS 320  
07.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ตรวจเช็กสัมภาระพร้อมนำท่านเปลี่ยน
บรรยากาศของการเดินทางโดยรถปรับ

อากาศ VIP  แอร์เย็นช่ำ  เดินทางสู่ท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ทำพิธีการ
ตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง
09.30 น.  ออกเดินทางสู่เกาะลังกาวี โดยเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย ระหว่างการเดินทาง 

ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของทะเลฝั่งอันดามัน ต่างๆพร้อมบริการ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม

11.30 น.  ถึงเกาะลังกาวี  (เวลาท้องถิ่น เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง) นำคณะเดินทาง
นมัสการ สุสานพระนางมัสสุรีย์ หรือพระนางเลือดขาวผู้สาปแช่งเกาะลังกา
วีชั่วโคตร ให้คณะได้ขอพรจากพระนางมัสสุรีย์ เพื่อความเป็นสิริ
มงคล.....พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ 
CABLE CAR กระเช้าลอยฟ้าเทคโนโลยีใหม่ ชมทัศนีย์ภาพอันงดงาม
ของเกาะลังกาวีและท้องทะเลอันดามัน จากยอดเขาGUNUANG MAT 
CINCANG ที่สูงที่สุดบนเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็น เกาะตะรุเตา
และหมู่เกาะต่างๆของจังหวัดสตูล............

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
........น. ชม“พิพิธภัณฑ์พันล้านของสุภาพบุรุษนายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ 

โมฮัมหมัด
16.30 น. หลังจากนั้นนำท่านสู่ตลาดกั๊ว ซึ่งเป็นย่านร้านค้าที่รวมสินค้าปลอดภาษี

หลากหลายชนิด อาทิเช่น กล้องถ่ายรูป รองเท้าหนัง น้ำหอม บุหรี่ เหล้า ช๊
อกโกแลค และสิ้นค้าแบนด์เนมต่างๆมากมาย

17.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารชื่อดังของลังกาวี
18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร อิ่มอร่อยกับอาหารรสชาติเยี่ยม หลัง

อาหารท่องราตรีของเกาะลังกาวี มาเลเซียตามอัธยาศัย
วันที่สอง สตูล-ท่าเรือท่าเรือตำมะลัง-สมิหรา-เขาคอหงส์
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่โรงแรม รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของที่พัก บน

เกาะลังกาวี หลังอาหารเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ท่าเรือ
09.00 น. ร่วมบันทึกภาพ ณ ดาตารันลัง จัตุรัสนกอินทรีย์ สัญลักษณ์อันยิ่งใหญ่ของ

เกาะลังกาวี กรณีมีเวลาท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือได้
อีก ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับดดยเรือเฟอร์รี่ สู่ จ.สตูล ท่าเรือตัมลัง



10.00 น. ถึงท่าเทียบเรือตัมลัง จ.สตูลขึ้นรถโค้ชปรับอากาศคันเดิมเดินทางสู่ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหาดสมิหลา ชมเกาะหนูเกาะแมว หรือเดินเล่นริม

ชายหาดให้ท่านได้ชมทัสนีย์ภาพรอบบริเวรชายหาดสมิหรา
15.00 น. สมควรแก่เวลานำคณะเข้าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานกลางเมือง

หาดใหญ่ หรือ สงขลา
18.00 น. บริการอาหารมื้อเย็น  แสนอร่อย
19.00 น. นำท่านเดินทางสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ ท่องราตรีเมือง
หาดใหญ่ ช้อปปิ้งสินค้ายามค่ำคืน
วันที่สาม หาดใหญ-เขาคอหงส์ –ตลาดกิมยง-กรุงเทพฯ
06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่โรงแรม รับประทานอาหารที่ห้องอาหารของที่พัก 
10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะหาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บน เขาคอหงส์ มีองค์

เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่พระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
ศาลพระพรหม รูปปั้นเทพเจ้าของจีน เทพกวนอูพระสังกจายน์ เง็กเซียน
ฮ่องเต้เก้ามังกรในหมุ่เมฆ เป็นต้น นำท่านชมจุดชมวิว ซึ่งทางด้านซ้ายจะ
เห็นเมืองหาดใหญ่ทั้งเมือง ส่วนทางด้านขวาจะมองไปไกลจนถึงทะเลและ
เมืองสงขลา 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย นำท่านช้อปปิ้งตลาดกิมยง ตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่  ตรวจเช็คสัมภาระก่อนขึ้นเครื่อง
17.20 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์   
18.45 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่ ท่านละ          15,900   บาท  (พักห้องละ 2 ท่าน )

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี   7,900    บาท (พักรวมผู้ปกครองไม่
เสริมเตียง)
เอกสารเข้าเกาะลังกาวี  มาเลเซีย    พาสปอร์ต    หรือ  สำเนาบัตรประชาชน 
พร้อมรูปถ่ายสี 2 นิ้ว
สิ่งที่ควรนำติดตัวไปด้วย กล้องถ่ายรูป ยาประจำตัว และของใช้จำเป็นอื่นๆ 
รองเท้าฟองน้ำ
หมายเหตุ อัตราดังกล่าว รวมค่าพาหนะ ที่พัก พร้อมอาหารทุกมื้อตามระบุในรายการ 
อัตราดังกล่าวนี้ไม่รวม 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ค่าเครื่องดื่มในมินิบาร์ ฯลฯ
-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % 

(ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จในรูปแบบของใบกำกับภาษีจากทางบริษัท)
อัตราดังกล่าวรวม



1. ค่าบัตรโดยสารสายการบิน........กรุงเทพฯ-หาดใหญ-กรุงเทพฯ          
2.ค่ารถปรับอากาศ 

3.ค่าเรือเฟอร์เข้าเกาะลังกาวี                4.ค่าเข้าชมสถานที่
ต่างๆตามระบุในโปรแกรม

5.ค่าที่พัก 2 คืน (หาดใหญ่ 1 คืน,เกาะลังกาวี 1 คืน )    6.ค่าอาหารทุกมื้อ
ตามระบุในรายการ 
7.ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว 8.ค่าประกันภัยอุบัติเหตุนักท่อง
เที่ยวท่านละ 1,000,000 บาท
9.กระเช้า ที่เกาะลังกาวี 10.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำเสื้อชูชีพ

หมายเหตุ   -โปรแกรมการเดินทางบริษัทรุ่งเรืองทัวร์อินเตอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
    ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสมทั้งปวงแต่ยุติธรรม   
สำหรับท่าน

1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010  จำกัด
-      เลขที่บัญชี  116-4399493    ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางลำพู 

(บัญชีออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ

-    เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชี
ออมทรัพย์)

โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อมทั้งระบุ
รายละเอียด

-  อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

เงื่อนไขการสมัคร
1. เวลาสมัครชำระเงินทั้งหมด หรือมัดจำครั้งแรกทั้งหมด  
2. กรณีที่เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 10 วัน และบริษัทฯ จะ

หักไว้ 25% ของราคาทัวร์ 
3. ระหว่างการเดินทาง  ถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ  หรือถอนตัวออกจากคณะ 

บริษัทฯ ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดไปได้
4. โปรแกรมการเดินทาง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ความเหมาะสม
ทั้งปวง แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน

5. บัตรซื้อแล้ว ไม่รับคืน
***********************************


