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เทีย่วสนุกทวัรม์คีวามยนิดเีสนอโปรแกรมทวัรส์ุดพเิศษ น าเทีย่วหมูเ่กาะสตูล เกาะหลเีป๊ะเทีย่วสนุกทวัรม์คีวามยนิดเีสนอโปรแกรมทวัรส์ุดพเิศษ น าเทีย่วหมูเ่กาะสตูล เกาะหลเีป๊ะ เกาะลงักาว ีมาเลเซยี  เกาะลงักาว ีมาเลเซยี   
33  วนั วนั 22  คนื ซึง่เป็นโปรแกรมน าเทีย่วทีส่มบรณ์ูแบบ และมาตรฐานของรายการน าเทีย่วท่านจะไดเ้ทีย่วครบทุกเกาะคนื ซึง่เป็นโปรแกรมน าเทีย่วทีส่มบรณ์ูแบบ และมาตรฐานของรายการน าเทีย่วท่านจะไดเ้ทีย่วครบทุกเกาะ
ส าหรบัหมูเ่กาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพเิศษส าหรบักรุ๊ปนี้เรา ไดน้ าเทีย่วแบบส าหรบัหมูเ่กาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพเิศษส าหรบักรุ๊ปนี้เรา ไดน้ าเทีย่วแบบใชเ้รอืส่วนตวัไมร่วมกบัคณะอื่นใชเ้รอืส่วนตวัไมร่วมกบัคณะอื่น มี มี
ทมีงานไกดท์ี่ทมีงานไกดท์ี่ช านาญทางทะเลช านาญทางทะเล และ และสต๊าฟสต๊าฟคอยบรกิารท่านตัง้แต่เริม่ตน้จนจบทรปิ และคอยบรกิารท่านตัง้แต่เริม่ตน้จนจบทรปิ และมบีรกิารน ้าหวาน น ้าดืม่ และผลไม้มบีรกิารน ้าหวาน น ้าดืม่ และผลไม้
ระหว่างด าน ้าดว้ยระหว่างด าน ้าดว้ย ในโอกาสนี้ทางเราจงึขอโอกาสจากท่านในการใหเ้ราไดน้ าเทีย่ว ในโอกาสนี้ทางเราจงึขอโอกาสจากท่านในการใหเ้ราไดน้ าเทีย่ว ของของคณะส าหรบัท่องเทีย่วประจ าปีในปีคณะส าหรบัท่องเทีย่วประจ าปีในปี
นี้ แลว้ท่านจะเหน็ในความแตกต่างของการบรกิารทีเ่หนือกว่าในราคาทีถู่กกว่า หรอื ใกลเ้คยีงกนันี้ แลว้ท่านจะเหน็ในความแตกต่างของการบรกิารทีเ่หนือกว่าในราคาทีถู่กกว่า หรอื ใกลเ้คยีงกนั   

(หมายเหตุ(หมายเหตุ::  ท่านควรเลอืกบรษิทัทวัรท์ีจ่ดทะเบยีนกบัการท่องเทีย่วถกูตอ้งทุกครัง้ แลว้ท่านจะไดร้บัการคุม้ครอง )ท่านควรเลอืกบรษิทัทวัรท์ีจ่ดทะเบยีนกบัการท่องเทีย่วถกูตอ้งทุกครัง้ แลว้ท่านจะไดร้บัการคุม้ครอง )  
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ก าหนดการเดินทาง  
วนัแรก หาดใหญ่  ท่าเรือปากบาราสตูล  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่  เกาะหลเีป๊ะ เกาะหินงาม เกาะหลเีป๊ะ                 (-- / L / D) 

เชา้ มคัคุเทศกข์องเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ 
ท่าเรือปากบารา จังหวดัสตูล (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) 

จากนั้น น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรกของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา  
ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญในเส้นทางน้ี 
และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยทีมสตา๊ฟผูเ้ป็นมิตร  

 หลงัจากนั้น น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ่้ายรูปและมี
เวลาในการลอดซุม้ประตูหินธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึง
ท่านไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง (1) 
14.00 น. จากนั้นน าคณะเดินทาง สู่ อ่าวสอง เกาะอาดัง น าคณะด าดูปะการัง ฝงูปลา และลอยตวัเล่นน ้าตาม

อธัยาศัย โดยมีทีมมคัคุเทศกค์อยดูเร่ืองความปลอดภยัใหค้ณะอยูต่ลอด จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไป
ยงัหาดทรายขาว-เกาะราวี น าท่านเล่นน ้าหนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด หลงัจากนั้นน าท่าน
ชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ฌ เกาะยาง และน าท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอนั
สวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังเจด็สี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน า้จาบัง 
จนสมควรแกเวลาน าคณะเดินทางกลบัเขา้สู่ รีสอร์ท บนเกาะหลเีป๊ะ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งหารหารของรีสอร์ท  (2) 
พกั ณ  รีสอร์ทบนเกาะหลเีป๊ะระดับ 3 ดาว 

วนัทีส่อง หลเีป๊ะ  ท่าเรือปากบารา  เดินทางสู่ท่าเรือต ามะลงั  ลงักาว ี                                              (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3)  
08.00 น. น าคณะเดินทางกลบัสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา เม่ือถึงท่าเรือน าคณะนัง่รถตูเ้พื่อเดินทางต่อไปยงัท่าเรือ 

ต ามะลงั อ.เมืองสตูล 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4)  
13.00 น น าคณะเดนิทางสูห่มูเ่กาะแหง่มนต์ขลงั “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  ระหวา่นัง่เรือ

ทีมงานมีบริการน า้หวาน และขนมบริการ พร้อมทัง้ดหูนงัท่ีทางเรือเฟอร์ร่ีเปิดบริการ (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.) 

16.00 น. เดนิทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนงัสือเดนิทาง จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาป
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เกาะลงักาวีไว้ 7 ชัว่อายคุน บดันีช้ว่งเวลาได้ผา่นพ้นมาแล้ว เกาะลงัการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึน้ ตา่ง
คนก็ตา่งหลัง่ไหลมาเพื่อชม สสุานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ) จนได้เวลาท่ีเหมาะสมน า
คณะเดนิทางสู ่ยา่นช้อปปิง้ ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ทา่นได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อยา่งจใุจ อาทิ  
เหล้า บหุร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น า้หอม ช้อคโกแลต เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5) 
พกั เข้าพัก  ณ BELAVISTA LANGKAWI HOTEL หรือ เที่ยบเท่า 

บรรยากาศของโรงแรมอยูต่ดิทะเล มีสระวา่ยน า้ มีสนามหญ้าตดิกบัสระวา่ยน า้ และทะเล 
ห้องอาหารเช้าอยูต่ดิทะเล 

วนัทีส่าม ลงักาว ี– พพิธิภัณธ์ิ ดร.มหาธีร์ – เคเบิล้คาร์ลงักาว ี– ดาตารันลงั (รูปป้ันนกอนิทรีย์)        (B/L/--) 
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนัน้น าคณะชม พพิธิภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มฮูมัหมดั ชมของท่ีระลกึท่ีนานาประเทศมอบไว้ให้แก่

อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจ านวนมาก อาทิ เคร่ืองแก้วคริสตลั รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ  

 จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ เคเบิล้คาร์ 

(Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มี
หมูบ้่าน Oriental Village ให้ทา่นได้
ถ่ายรูปตามมมุตา่งๆ เชน่ สะพานญ่ีปุ่ น 

มมุของท่ีระลกึ  ทา่นจะได้นัง่กระเช้าลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซึง่อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลกวา่ 700 เมตร  ชม
ทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาตท่ีิเงียบสงบของเกาะลงักาวี  และ
ทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอา่วไทย จากยอดเขาสงู ร่ืนรมย์ไปกบัธรรมชาต ิสายลม  
ท้องทะเลสีคราม 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (7) จากนัน้น า คณะเดนิทางสู ่ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกบั
บรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อมถ่ายภาพคูก่บั  "ดาตารันลัง” พญานกเหย่ียวสญัลกัษณ์ของเกาะลงักาวีไว้
เป็นท่ีระลกึ หรือจะเพลิดเพลินกบัการซือ้สินค้าปลอดภาษี บริเวณทา่เรือกวัฮ์ ซึง่มีสินค้ามากมายให้
ทา่นได้เลือกซือ้ 
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12.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สือ้ชูชีพ 
เป็นต้น 

14.30 น. ถึงทา่เทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดภิาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุทา่นในการจดัเก็บ
สมัภาระขึน้รถ พร้อมทัง้อ าลาคณะ ด้วยร้อยยิม้และความประทับใจ จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบั
สู ่สนามบนิหาดใหญ่ 

18.30 น. ทีมงานมคัคุเทศก ์ส่งคณะข้ึนเคร่ือง ณ สนามบินหาดใหญ่ พร้อมอ าลาดว้ยความประทบัใจ 
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ เกาะลงักาว ี ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

อตัราค่าบริการ   
จ านวนผู้ร่วมเดินทาง เร่ิมที ่สนามบินหาดใหญ่ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ สอบถาม  (อาหาร 10 มือ้) 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่าเรือสบีทโบท้น าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่ารถรับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ -สตูล- สนามบินหาดใหญ่ (เฉพาะกรณีตอ้งการ) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 7 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15  วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


