
                             

CODE: IT03 Mono Lipe … หลเีป๊ะ 4D2N  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก         กรงุเทพฯ - สตลู 
 

18.00 น. พรอ้มกันที่จุดนัดหมาย หนา้ศูนยเ์ยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง) 

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

19.00 น. ออกเดนิทางมุง่หนา้สู ่จงัหวดัสตลู โดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชัน้ บรกิารอาหารวา่งและเครือ่งดืม่บนรถ 

 

วนัทีส่อง        ตรงั – ทา่เทยีบเรอืปากบารา – เกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ 

                     เชา้(ต ิม่ซ า), เทีย่ง(บรกิารแบบกลอ่ง), เย็น 

 

เชา้ เดนิทางถงึ จ.ตรงั ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตัว  รบัประทานอาหารเชา้  ณ 

เมอืงตรงั (ติม่ซ าเลศิรส) หลังอาหารน าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืปากบารา 

จังหวัดสตลู  

11.00 น าทา่นเดนิทางถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงู น าคณะเทีย่วโดยลงเรอืส

ปีดโบ๊ท เพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา  รบัประทานอาหาร

กลางวนั (บรกิารแบบกลอ่ง) 

12.00 เดนิทางถงึ เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในอทุยานแห่งชาตติะรุเตา ซึง่

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จ านวน 51 เกาะ ตัง้อยู่ในทะเลอันดามัน ดา้นใต ้

ของเขตอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา หา่งจากเกาะลังกาวขีองมาเลเซยีเพยีง 4.8 

กโิลเมตร น าท่านนมัสการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยีย่มชมศูนยน์ิทรรศการ

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไมเ่สรมิเตยีง 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง
คนเดยีว เพิม่ 

ทีน่ ัง่ 

3-6 เมษายน 63 4,999 
ไมม่รีาคาเด็ก 

2,000 40 

1-4 พฤษภาคม 63 4,999 2,000 40 



                             

แหง่ชาตติะรเุตา พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบรเิวณอา่วพันเตมะละกา จากนัน้เดนิทางไปยัง เกาะไข ่เป็น

เกาะขนาดเล็กซึง่อยูบ่นเสน้ทางเดนิเรอืระหวา่งเกาะตะรเุตาและเกาะหลเีป๊ะ มเีอกลักษณ์ทางธรรมชาตทิี่

สวยงาม คอืมซีุม้ประตหูนิธรรมชาตซิ ึง่เป็นสญัลักษณ์ของการทอ่งเทีย่วจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมือ่ไปเกาะ

ไขต่อ้งลอดซุม้ประตูหนิจะสมหวังเรือ่งความรัก หากไดล้อดพรอ้มกับคนรักแลว้จะท าใหรั้กกันชัว่นรัินดร

ซุม่ประตนูีก้ลายเป็นสญัลักษณ์ของจังหวัดสตลู นอก  จากนี้ยังมชีายหาดทีข่าวนวล สะอาด เหมอืนสไีข ่

น ้าทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะที่เต่าทะเลชอบขึน้มาวางไข่เสมอและยังมปีลาชกุชมุ จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ทีข่ ึน้ชือ่วา่เป็นทีส่ดุแหง่ความสวยงามของน่านน ้าทะเลไทย 

อยู่ในการควบคุมของอทุยานแห่งชาตหิมูเ่กาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีดขาวนวล

เหมอืนแป้ง อดุมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงาม น าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั  

บา่ย อสิระพักผอ่นทีเ่กาะหลเีป๊ะ เกาะจะมชีายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพัทยา เป็นหาดทีเ่รอืทุกล า

จอดรับสง่นักท่องเทีย่ว และมรีสีอรท์ตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท็ เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเทีย่ว 

ทีม่ารอชมพระอาทติยต์ก และหาดซนัไรส ์ดูพระอาทติยข์ึน้ อสิระเดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ

ตามอธัยาศัย  

เย็น  รบัประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั: Lipe Village หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่าม       รอ่งน า้จาบงั-เกาะหนิงาม- เกาะราว-ีเกาะยาง-เกาะอาดงั-เกาหลเีป๊ะ 

                     เชา้ , เทีย่ง (บรกิารอาหารกลอ่ง พรอ้มผลไม)้ 

 

06.00 น. ตืน่เชา้มาทา่นสามารถไปชมพระอาทติยข์ึน้ทีห่าดซนัไรส ์ไดโ้ดยเดนิไปอกีฝ่ังหนึง่ของเกาะหลเีป๊ะ   

    รบัประทานอาหารเชา้   
ออกเดนิทางทอ่งเทีย่วดว้ยเรอืทอ้งถิน่ สัมผัสกับความตืน่เตน้ และความประทับใจกับการด าน า้ดู

ปะการงั ร่องน า้จาบงั  จะปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่

อยา่งมากมาย โดยเกาะอยูต่ัง้แตบ่นยอดกองหนิไล่ลงไปจนถงึระดับลกึ

จนมองไมเ่ห็น จดุด าน ้าของเกาะหลเีป๊ะ ใตน้ ้าจะมแีท่งหนิอยูท่ัง้หมด 5 

ยอด มอียู่ 4 ยอดที่ปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถว้ยสม้ 

ฟองน ้าครกขนาดใหญ่ ดอกไมท้ะเลหลากส ีและอกีหนึง่ยอดจะเต็มไป

ดว้ยดาวขนนก มฝีงูปลาตัวเล็กตวันอ้ยแหวกวา่ยหาอาหาร ปกตแิลว้การ

ชมปะการังออ่นแบบนี้จะตอ้งด าน ้าลกึ แต่ทีน่ี่ปะการังออ่นอยูใ่นระดับที่

ตืน้มาก ใหท้่านไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะหลเีป๊ะ เดนิทางสู่ เกาะหนิงาม 

หาดสดี านัน้คอืกอ้นหนิหลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทัง้หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาติ

สรรคส์รา้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดทีเ่กาะหนิงามจะเป็นหนิลักษณะ

กลมมน มสีเีทาด า โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถูกน ้าทะเล จากนัน้เดนิทางไป เกาะราว ีพบหอยมอืเสอื

มากมายหลากหลายส ีความใสของน ้าทะเลอันเป็นจุดเด่น ชายหาดสขีาวทีท่อดยาวดูสะอาดตา เป็น

สถานทีท่ีเ่หมาะแกก่ารพักผอ่นเป็นอยา่งมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                             

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (บรกิารอาหารกลอ่ง พรอ้มผลไม)้ บนเกาะ 

บา่ย ออกเดนิทางด าน ้ากันต่อที่ เกาะยาง อยูร่ะหว่างเกาะราวแีละ

เกาะอาดัง เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการังและฝูงปลาที่สวยงาม

แห่งหนึง่ของหมูเ่กาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทราย

ทรายขาวนวล น ้ าทะเลสีสวยงาม ดา้นทิศเหนือสามารถ

มองเห็นเกาะราวอียูท่างดา้นซา้ยและเกาะอาดงัอยูท่างดา้นขวา 

จากนั้นเดนิทางไป เกาะอาดงั อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 

กโิลเมตร ซึง่เป็นที่ตัง้ของหน่วยพทิักษ์อุทยานแห่งชาตหิมู่

เกาะตะรุเตาบนเกาะ บรเิวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อที ่

เกือบทัง้หมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นที่สอ้งสุมโจรสลัด  มีหาด

ทรายขาวละเอยีดสวยงาม  และมแีนวปะการังอยู ่รอบๆเกาะ จงึเหมาะ

ส าหรับการด าน ้าตืน้  อสิระใหท้า่นพักผอ่นและเลน่น ้าตามอธัยาศัย  

เย็น อสิระอาหารค า่ ใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชม Walking Street หรอื 

ถนนคนเดนิทีเ่กาะหลเีป๊ะ เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายส าคัญเพราะวา่

บนถนนคนเดนินี้จะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ รา้น

ทัวร์ รา้นขายอุปกรณ์ด าน ้า รา้นขายของที่ระลกึ นวดสปาเพื่อผ่อน

คลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตัง้เรยีงรายกันอยูต่ลอด

สองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกโิลเมตร อสิระใหท้่านเดนิชม ทานอาหารตาม

อธัยาศยัหรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: Lipe Village หรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

วนัทีส่ ี ่          เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เรอืปากบารา – รา้นขายของฝาก - กรงุเทพฯ                                                           

                     เชา้ , เทีย่ง (บรกิารอาหารกลอ่ง)                           
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้   
 อสิระพกัผอ่น เดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศยั สมควรแก่

เวลาเตรยีมเก็บสมัภาระเดนิทางกลับสูท่า่เทยีบเรอืปากบา

รา ดว้ยเรอืสปีดโบท๊ ใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั (บรกิารอาหารกลอ่ง) บนเรอื  

บา่ย เดนิทางถงึทา่เรอืปากบารา หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ แวะใหท้าน

อาหารเย็นตามอธัยาศยั และซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของฝาก เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดิ

ภาพ พรอ้มความประทับใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิาร   ผูใ้หญ ่ทา่นละ  4,999   บาท  (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

   เตยีงเสรมิเพิม่ 500 บาท  
                         พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 2,000 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนีม้ัดจ าทา่นละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้  

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

 

 

 



                             

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

  คา่รถบสัปรับอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถิน่ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

  คา่ทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

  คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุ าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

  คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

  คา่ใชจ้า่ยของมคัคเุทศก ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

  คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์ 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มงัสวรัิต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั 400 บาทตอ่ทา่น 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวงสทิธิ ์ในการยดึมดัจ าทา่นละ 2,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเกบ็มดัจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 50% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 7 วัน ขอเกบ็คา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่

ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภัยธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  

ค าสั่งของเจา้หนา้ที่รัฐ และอืน่ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบรษัิทฯ หรือค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่ง ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

 


