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ก าหนดการเดินทาง 13-17 เม.ย. 57 (ตรงวนัหยุดสงกรานต์) 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สตูล 
18.00 น. รับคณะ ณ จุดนดัพบ (กทม) จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ จงัหวดัสตูล (พกัผอ่นบนรถ) 
วนัทีส่อง ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลเีป๊ะ                                  (- / L / D) 
เชา้ คณะเดินทางถึง สตูล แวะใหท้่านเดินตลาดเชา้ ณ ตลาดละงู เพื่อเลือกซ้ือของ และรับประทานอาหาร

เชา้ตามอธัยาศยั จากนั้นรอเวลาลงเรือ (หากคณะไม่ไดเ้หมาล าเรือไปกลบั จะตอ้งไปกบัเรือสปัทโบท้ 
ท่ีมีคณะอ่ืนจอยเรือไปกลบักบัคณะเราดว้ย) 

11.15 น. น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรกของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา  
ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญในเส้นทางน้ี 
และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยทีมสตา๊ฟผูเ้ป็นมิตร  
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เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (1) แบบกล่อง จากน้ันให้ท่านพกัผ่อนตามอธัยาศัย 
 หลงัจากนั้น น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้

นกัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ่้ายรูปและมี
เวลาในการลอดซุม้ประตูหินธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึง
ท่านไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล 

16.00 น. น าท่านเยีย่มชมหมู่บา้นชาวเล เดินเล่นน ้า walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นน าชม พระอาทิตย์
ตก ท่ีขอบฟ้าอนัดามนัใต ้ณ Sunset Beach  

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

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – เกาะอาดังราว ี- หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม                                           (B/L/D)                                                           
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระ กบัการเล่นน ้าชายหาดพทัยา 
08.00 น. น าท่านสัมผสัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจ ดูปะการัง อยา่งจุใจ ณ เกาะดง-หินซอ้น 
10.30 น. จากนั้น าท่านเดินทางไปอ่าวไผ-่เกาะลอกวย น าท่านเล่น ้าหนา้หาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด 
12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาดเกาะลอกวย(4) แบบกล่อง 
13.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั หาดทรายขาว-เกาะราวี  น าท่านเล่นน ้าหนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลา

นานาชนิด หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ฌ เกาะยาง  
และน าท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชม
ปะการังเจด็สี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน า้จาบัง 

16.30 น. ก่อนเขา้ท่ีพกั น าท่านสู่เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทบัใจ และเดินทางกลบัสู่ท่ีพกั ณ เกาะหลีเป๊ะ 
พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท  (5) 

วนัทีส่ี่ หลเีป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-เดินทางกลบักรุงเทพฯ                                                                  (B/--/-) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)  
08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเตรียมตวัอ าลาทอ้งทะเลอนัดามนัใต ้
09.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล 
10.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จ.สตูล จากนั้นเดินทางกลบั กรุงเทพฯ 
เท่ียง อิสระรับประทานอาหารเท่ียงตามอธัยาศยั  
13.00 น จากนั้นเดินทางต่อ พกัผอ่นบนรถ 
วนัทีห้่า เดินทางถึงกรุงเทพฯ 



 

 

 

 

3 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

03.00 น. (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

  
อตัราค่าบริการ  คณะเดินทาง 9-10 ท่าน 

จ านวนผู้ร่วมเดินทาง ราคาเร่ิมต้นที ่อ.ท่าเรือปากบารา เร่ิมที ่กรุงเทพฯ 

ผู้ใหญ่พกัห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 5,900.- 7,750.- 

อตัราค่าบริการนีร้วม  
 ค่าเรือสบีทโบท้ (เดินทางไป กลบั) 
 เรือหางยาวน าเท่ียวเกาะต่างๆในทะเลสตูล 
 ค่ารถรับ-ส่ง กรุงเทพฯ -สตูล-กรุงเทพฯ (เฉพาะกรณีตอ้งการ) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 6 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 
 


