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ก ำหนดกำรเดินทำง  
วนัแรก    สนำมบินหำดใหญ่ – Street Art – ล่องเรือชมอนิทรีแดง                                                                          (--/-/-) 
ตามเวลา  เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับท่าน ณ จุดนดัหมาย สนามบินหาดใหญ่ 

ทัวร์สตูล- พัทลุง 3 วัน 2 คืน  
 



 

 

 

   2 

จากนั้น น ำทำ่นเดนิทำงสูจ่งัหวดัสตลู   📌 Street Art  "ถนนบุรีวำนิช" ถือเป็นถนนสายแรกของเมืองสตูล (ถนนม า
บงันงัคะรา)มีประวติัสตร์ความเป็นมาท่ียาวนานกวา่ร้อยปี เร่ืองราวเร่ืองเล่ามากมายท่ีเกิดข้ึนบนถนนเส้นน้ี ถูก
บอกเล่าผา่นคนสตูลจากรุ่นสู่รุ่น บางเร่ืองก็เป็นเร่ืองอยูใ่นความทรงจ าของใครบางคนท่ีเคยมาเยอืน หรือเคยได้
ใชชี้วติบนถนนเส้นน้ี  
            
 
   
 

เทีย่ง  อสิระอำหำรเที่ยง ณ ร้ำนอำหำร  

บ่าย 
📌 ล่องเรือชมฝูงนกอินทรีแดง และอาหาร บริเวณป่าชายเลนคลองต ามะลงั ( ยงัไม่รวมค่าเรือ ) 

 
 
 
 
 
 

เยน็  น าลูกคา้เขา้เช็คอินท่ีพกั 
พกั   ที ่โรงแรมบำรำบำร่ำ ปากบารา 

ค ่ำ     อสิระอำหำรค ่ำ  ณ  ร้ำนอำหำร  

วนัทีส่อง  ท่ำเรือปำกบำรำ-วนัเดย์ทริปหลเีป๊ะ-พทัลุง                                                                                                 (  -/ -/ -)                                                 

07.30 น. อสิระอำหำรเช้ำ ณ ร้ำนข้ำวย ำช่ือดังของปำกบำรำ 

09.00 น. ท าการเช็คอินทีเคาทเ์ตอร์เรือ จากนั้นรอเจา้หนา้ท่ีเรียกข้ึนเรือ เพ่ือเดินทำงสู่เกำะหลเีป๊ะ 

09.30 น. เรือออกจากท่าเรือปากบารา วิ่งสู่ เกำะไข่ หรือ ซุุ้มประตูเกำะไข่รักนิรันด์ ไกด์พาท่านแวะ ถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก 
ใชเ้วลาแวะประมาณ 20 นาที จากนั้น เดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ 
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 เม่ือเดินทางมาถึง เกาะหลีเป๊ะ ไกด์จะแนะน าสวนต่างๆ บนเกาะ เช่นย่านถนนคนเดิน , ย่านหน้าหาดพทัยา  
พร้อมทั้งแจกขา้งกล่อง Set Box ใหท้่านละ 1 ชุด พร้อมทั้งนดัเวลา ส าหรับ ทุกท่านจะตอ้งมาเจอกนั เพื่อท่ีจะไป 
ด าน ้าดูปะการังต่อ 

11.30 น. ไกดพ์าคณะเดินทางสู่ ทริปด าน ้าทะเลหลีเป๊ะ 1 วนั ซ่ึงจะไดท้ั้งหมด 6 จุด 5 เกาะ คือ 
  รับประทานอาหารกลางวนั แบบขา้วกล่อง พร้อมน ้าด่ืม และผลไม ้(ม้ือท่ี1) 

หลงัอาหารกลางวนั แนะน าท่านเดินถ่ายรูปท่ี หำดทรำยขำว เกำะรำวี ซ่ึงเกาะน้ีเองท่ี มีรูปแลนดม์าร์คในโลกโซ
เซ่ียวมากมาย เช่น มุมท่ีมีก่ิงไมย้ืน่ไปในทะเล มุมท่ีมีแปลเช่ือกใหโ้หรน ถ่ายรูป น ้าทะเลท่ีใส่สะอาด ท่ีฉากหลงั
เป็น เกาะอาดงั และท่ีส าคญัเกาะราวน้ีี ยงัมีน ้าจืดให้นกัท่องเท่ียวไดล้า้งตวั และเขา้หอ้งน ้าแบบฟรีๆ กนัอีกดว้ย 

 

 

 
 ร่องน ้าจาบงั ด าน ้าดูปะการัง 7 สี   เกาะหินงาม เราจะไดเ้ขา้ไปเท่ียว 2 จุด คือ จุดด าน ้าดูปะการังดา้นหลงั 

เกาะหินงาม และ จุดข้ึนไปชมหาดหิน สีด านิลทั้งเกาะ ซ่ึงสวยงามมากครับ  

  ด าน ้าดูปะการังกนัด าน ้าดูปะการังต่อ ณ 📌 จุดด ำน ำ้อ่ำวเรือใบ ณ เกำะอำดังน าท่านชมปะการังผกักาคปะการัง

เขากวาง 📌 ณ เกำะยำง 

 

 

 
จากนั้น เดินทางกลบั ท่าเรือปากบารา  เรือใชเ้วลาวิง่ จาก เกาะหลีเป๊ะ สู่ท่าเรือปากบารา ประมาณ 1.30 ชม. 
17.00 น. คณะเดินทางกลบัมาถึง ท่าเรือปากบารา และออกเดินทางสู่จงัหวดัพทัลุง 
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ค ่ำ  อสิระอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร  
 น าลูกคา้เขา้เช็คอินท่ีพกั 

พกั   ที ่โรงแรมสิทธินำรถ 
วนัทีส่ำม           ล่องเรือชมดอกบัวแดง-นำโปแก-สวนเดอลอง-ตลำดกมิหยง-สนำมบินหำดใหญ่                      (-/-/-) 
05.00 น.  📌 ล่องเรือชมดอกบัวแดง และนกหลากหลายสายพนัธ์ุ เป็นทะเลสาบน ้าจืด  ประชาชนมกัเรียก กนัวา่ "อุทยาน

นกน ้าทะเลนอ้ย"ซ่ึงนบัเป็นเขตหา้มล่าสัตวป่์าแห่งแรกของประเทศไทย ( ยงัไม่รวมค่ำเรือ ) 
  
 

07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (2) 
 📌 นำโปแก ตั้งอยู่ในอ าเภอควนขนุน บนถนนเส้นเดียวกบัทางไปอุทยานแห่งชาตินกน ้ าทะเลนอ้ย ค าวา่นาโป

แก เป็นภาษาพื้นบา้นทอ้งถ่ิน นาก็คือ นาขา้ว ส่วนค าวา่ “โปแก” เป็นส าเนียงปักษใ์ต ้หมายถึง พ่อของแม่ พ่อแก่ 
พอ่เฒ่า หรือคุณตา เม่ือรวมความหมายท่ีเขา้ใจได ้ก็แปลวา่ ทีน่ำของคุณตำ นัน่เอง ( ยงัไม่รวมค่ำเข้ำชม ) 
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 📌 สวนเดอลอง  ในเครือคชศิลป์  เป็นผูป้ระกอบการสินคา้โอทอป ผลิตสินคา้เห็ดทอดนาโหนด กาแฟเดอลอง 
กาแฟไอเดีย โอทอป 5 ดาว จงัหวดัพทัลุง  รวมทั้งเป็นผูผ้ลิตสินคา้แปรรูปบนพื้นฐานของวตัถุดิบในจงัหวดั
พทัลุง  โดยเฉพาะขา้วสังขห์ยดพทัลุง ซ่ึงเครือคชศิลป์ ไดส้ร้างสถานท่ีท่ีเป็นศูนยร์วมของผลิตภณัฑเ์ครือคช
ศิลป์  และสินคา้โอทอปของพทัลุง  ถือวา่เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีเป็นศูนยก์ระจายสินคา้ผลิตภณัฑ ์OTOP ของจงัหวดั
พทัลุง ( ยงัไม่รวมค่ำเข้ำชม ) 
 

 

 

เทีย่ง   อสิระอำหำรค ่ำ ณ ร้ำนอำหำร 

บ่าย  เดินทางสู่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 แวะซ้ือของฝากท่ี 📌 ตลำดกมิหยง มีสินคา้ให้เลือกซ่ือเลือกหาแทบ ทุกอยา่ง ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ ขนม

ขบเค้ียว เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของเด็กเล่น แวน่ตา ตลอดจนเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนตลาดกิมหยงเป็น
ตลาดท่ีแปลก จะมีแม่คา้ผลดัขายสินคา้กนั โดยในช่วงหวัรุ่งจะเป็นลกัษณะตลาดสด ขายเน้ือหมูกาไก่ ผกั หมูยา่ง 
เส้นหม่ี ส่วนช่วงสาย ๆ ตลาดก็จะเปล่ียนเป็นขายสินคา้ทัว่ไป เส้ือผา้ ขนมขบเค้ียว   

ตามเวลา น าคณะท่านส่งสนามบินหาดใหญ่  เดินทางกลบัตามเวลา โดยสวสัดิภาพพร้อมทั้งรอยยิม้และความประทบัใจ 

เทีย่ว ตรัง  ให้ถูกใจ ไปกบัเรำ เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 

** ส้ินสุดรายการน าเท่ียว โปรแกรมทวัร์และเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม   
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แต่จะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั ** 
 
 
 

อตัรำค่ำบริกำร  ท่ำน 
 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  

 ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่ารถตู ้VIP  พาทวัร์ตลอดการเดินทาง 
 ค่าอาหาร 2 ม้ือ ตามโปรแกรม 
 ค่าอุทยานคนไทย ( เกาะหลีเป๊ะ ) 
 ค่าหนา้กาก และชูชีพส าหรับเล่นน ้า 
 ค่าไกดดู์แลเฉพาะตอนด าน ้า 
 ค่าเรือสปีดโบท้น าเท่ียวตามโปรแกรมไปเกาะหลีเป๊ะ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท 

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าอาหารบางม้ือ 
x ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ 
x ค่าอุทยานชาวต่างชาติ จ่ายเพิ่ม 200 บาท 
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %(จ่ายเพิ่ม 7%ลูกคา้ตอ้งการใบเสร็จ)   

 


