
 

 

 

 

1 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก สนามบนิหาดใหญ-่ท่าเรือปากบารา–เกาะไข–่อ่าวสอง–เกาะยาง–เกาะหนิงาม–ร่องน ้าจาบัง–เกาะหลีเป๊ะ   (--/L/D) 

04.00 น. พรอ้มกนั ณ สนำมบนิดอนเมือง 
06.00 น. ออกเดนิทำงจำกสนำมบนิดอนเมือง โดยสำยกำรบนิ... 
07.30 น. เจำ้หนำ้ท่ีของบรษิัทพรอ้มมคัคเุทศกใ์หก้ำรตอ้นรบัคณะ ณ สนำมบนิหำดใหญ่    
09.00 น. เดนิทำงถึงทำ่เรือปำกบำรำ ใหท้ำ่นไดมี้เวลำในกำรเขำ้หอ้งน ำ้และเปล่ียนเสือ้ชดุก่อนลงเรือ 
09.30 น. ไดเ้วลำอนัสมควรน ำคณะลงเรือเพ่ือเดนิทำงไปยงัจดุแรกของทรปิ ณ เกำะแหง่ 

 เกาะไข่ ใหค้ณะไดถ้่ำยรูปและมีเวลำในกำรลอดซุม้ประตหูินธรรมชำติกลำง
ทะเลท่ีเม่ือถ่ำยรูปออกมำแลว้ท่ำนจะไม่ลืมว่ำครัง้หนึ่งท่ำนไดม้ำยืนอยู่ ณ ท่ี
แหง่นี ้  เกาะไข่ ทะเลสตูล 

เท่ียง บริการอาหารเทีย่งแบบบุฟเฟ่อาหาร 3 อย่าง ณ ชายหาด(1) 

Lipe – Langkawi 3 วัน 2 คืน 
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บำ่ย  จำกนัน้ น ำท่ำนเล่นน ำ้หนำชำยหำดพร้อมกบัหมู่ปลำนำนำชนิด และตอ่ดว้ย
จดุด ำน ำ้ ณ  อ่าวสอง จุดชมปะกำรงัสมองนำนำ
ชนิด หลังจำกนั้นน ำท่ำนชมปะกำรังผักกำด 
ปะกำรัง เขำกวำง ณ  เกาะยาง  และน ำท่ำน
เดินทำงสู่    เกาะหินงาม ชมหำดหินอนัสวยงำม 

หลงัจำกนัน้น ำทำ่นชมปะกำรงัเจ็ดสี และธรรมชำตใิตท้อ้งทะเลอนัสวยงำม ณ ร่องน ้า
จาบัง    

16.00 น. น ำท่ำนเย่ียมชมหมู่บำ้นชำวเล เดินเล่นน ำ้ walking Street  บนเกำะหลีเป๊ะ 
จำกนั่นน ำชมพระอำทิตยต์กท่ีขอบฟ้ำอนัดำมนัใต ้ณ Sunset Beach  
 
 

ค ่ำ บริการอาหารค ่า ณ รีสอรท์(2)  จำกนั่นใหท้ำ่นอิสระยำ่นถนนคนเดนิ หรือจะเลือกพกัผอ่นไดต้ำมอธัยำศัย 

พกั   เช็คอินเข้าทีพั่ก ณ วารินทร ์บีช รีสอรท์   

วันทีส่อง เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือกัวฮ ์–ลังกาวี–เคเบิล้คาร-์SKY REX-4D ART MUSEUM–สุสานพระนางมัสสุหรี -
ตลาดกัวฮ ์                                                                                                          (B/L/D)                                          

07.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (3)   
จำกนั่นอิสระท่ำนพกัผ่อนหรือถ่ำยภำพตำมอธัยำศยับริเวณหนำ้ชำยหำด ระหว่ำงรอขึน้เรือท่ีจะเดินทำงไปยัง 
เกำะลงักำวี 

10.30 น. ไดเ้วลำอันสมควรน ำท่ำนอ ำลำทอ้งทะเลสตูล น ำคณะจ๊อบหนังสือเดินทำงออกนอก
ประเทศ 

12.30 น. น ำคณะเดนิทำงออกจำกเกำะหลีเป๊ะ มุง่หนำ้สูเ่กำะลงักำวี เกำะท่ีมีต ำนำนเลำ่ขำนกนัมำยำวนำน  
 ( พรอ้มบรกิำรน ำ้หวำนและของวำ่งระหวำ่งนั่งเรือเฟอรร์ี่ปรบัอำกำศ ) 

14.00 น. เดนิทำงถึงเกำะลงักำวี  น ำคณะจ๊อบหนงัสือเดนิทำงเพื่อเขำ้ประเทศมำเลเซีย  
14.30 น.  บริการอาหารเทีย่งแบบบุฟเฟ่ ณ โรงแรมเบลล่าวิสต้า  (4)   
15.30 น.      พระนางมัสสุรี ผูส้ำปเกำะลังกำวีไว ้7 ชั่วอำยุคน บดันีช้่วงเวลำไดผ้่ำนพน้

มำแลว้ เกำะลงักำรวี ควำมเจรญิรุง้เรืองขึน้ ตำ่งคนก็ตำ่งหลั่งไหลมำเพื่อชม สสุำนของ
พระนำงฯ และขอพร (ตำมควำมเช่ือ)  
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16.30 น. จำกนั่นน ำทำ่นเดนิทำงสู ่            

จำกนั่นน ำคณะเดนิทำงสู่ เคเบิล้คาร ์(Cable Car) 
(ไม่รวมค่าขึน้เคเบิล้คาร ์ท่านละประมาณ 850 บาท
ไทย **85RM) ณ สถำนีกระเช้ำตน้ทำง มีหมู่บำ้น 
Oriental Village ให้ท่ำนไดถ้่ำยรูปตำมมุมต่ำงๆ เช่น 

สะพำนญ่ีปุ่ น มุมของท่ีระลึก  ท่ำนจะไดน้ั่งกระเชำ้ลอยฟ้ำท่ีทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่ำ
ระดบัน ำ้ทะเลกว่ำ 700 เมตร  ชมทศันียภำพบนยอดเขำ Mat Clncang ภำยในออ้ม
กอดธรรมชำติท่ีเงียบสงบของเกำะลงักำวี และทศันียภำพของเกำะตะรุเตำของฝ่ังทะเลอ่ำวไทย จำกยอดเขำสงู 
รื่นรมยไ์ปกบัธรรมชำต ิสำยลม  ทอ้งทะเลสีครำม   จำกนั่นน ำท่ำนเขำ้ชม  Sky  Rex น ำท่ำนสนกุไปกบักำรผจญ
ภยัในแดนในโนเสำรท่ี์แสนจะต่ืนเตน้ ผูเ้ขำ้ชมจะไดน้ั่งบนรถรำงสไตลจ์  ำลอง และชมภำพยนตร ์3 มิติ ดำ้นหนำ้
และดำ้นขำ้งทัง้สองของรถรำงรวมท่ีจะใหป้ระสบกำรณท่ี์สมจริงท่ีสดุ รถรำงจะนั่งได ้ 30 ท่ำน  และจะมีเวลำให้
ทำ่นไดเ้ขำ้ไปถ่ำยภำพใน 4D ART  MUSEUM  ภำยในจะมีภำพ 4 มิติ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ขำ้ไปถ่ำยภำพเก็บไว้
เป็นท่ีระลกึไดต้ำมอธัยำศยั  

  
เย็น จนไดเ้วลำท่ีเหมำะสมน ำคณะเดนิทำงสูย่ำ่นชอ้ปป้ิง ณ ย่านตลาดกัวฮ ์ใหท้ำ่นไดเ้ลือกสินคำ้ปลอดภำษีไดอ้ย่ำง

จใุจ อำทิ เหลำ้ บหุรี่ โรตี เครื่องส ำอำง น ำ้หอม ชอ้คโกแลต เสือ้ผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ เครื่องครวันำนำชนิด ฯลฯ 
ค ่า บริการอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  (5)  จำกนั่น น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั 
พกั  Bella Vista Waterfront Langkawi อิสระใหท้ำ่นไดพ้กัผอ่นตำมอธัยำศยั 
วันทีส่าม ลงักำวี -ดำตำรนัลงั – ทำ่เทียบเรือต ำมะลงั-คฤหำสนก์เูดน็- Art Street Satun- สนำมบนิหำดใหญ่(B/L/--) 
06.30 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (6)    
08.30 น. จำกนั่นน ำคณะเดนิทำงสู ่ท่าเรือกัวฮ ์เพลิดเพลินกบับรรยำกำศอนัรม่รื่น พรอ้มถ่ำยภำพคูก่บั   

       ดาตารันลัง พญำนกเหย่ียวสญัลกัษณข์องเกำะลงักำวีไวเ้ป็นท่ีระลึกหรือจะ
เพลิดเพลินกับกำรซือ้สินคำ้ปลอดภำษี บริเวณท่ำเรือกัวฮ ์ซึ่งมีสินคำ้มำกมำยใหท้่ำนได้
เลือกซือ้    

 

09.30 น. จำกนั่นน ำทำ่นเดนิทำงกลบัโดยเรือเฟอรร์ี่ปรบัอำกำศ (VIP)  พรอ้มอปุกรณน์ิรภยั เช่นเสือ้ชชีูพ  
ใชเ้วลำในกำรเดนิทำงประมำณ 1.30 ชม. 

10.30 น. เดนิทำงถึงทำ่เรือต ำมะลงั จำกนัน้น ำคณะเดินทำงสูพ่ิพิธภณัฑสถำนแหง่ชำติ สตลู หรือคฤหาสนกู์เดน็ สรำ้ง
เม่ือ พ.ศ.๒๔๔๑ แลว้เสรจ็ในปี พ.ศ.๒๔๕๙ โดย พระยำภมูินำรถภกัดี หรือ ตวนกบูำฮำรุดดนิ บนิต ำมะหงง (ช่ือ
เดมิ กเูดน็ บนิกแูม๊ะ) เจำ้เมืองสตลูในสมยัพระบำทสมเดจ็พระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วั คฤหำสนนี์ส้รำ้งขึน้เพ่ือเป็น 
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ท่ีประทบัของพระบำทสมเด็จพระจลุจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัครำวเสดจ็ปักษใ์ต ้แตไ่มไ่ดป้ระทบัแรม เคยใชเ้ป็น
บำ้นพกัและศำลำว่ำกำรเมืองสตลู 
  

11.30 น. น ำคณะเดนิทำงตอ่ไปยงั Art Street Satun อยูใ่นเสน้ถนนบรุีวำนิช  ถนนสำยเก่ำแก่สำยแรกของเมืองสตลู ถนน
เสน้นีมี้ควำมยำวประมำณ 600 เมตร มีอำคำรเก่ำแก่ประมำณ 20 คหูำ เป็นตกึแถวสองชัน้ก่ออิฐถือปนู มี
สถำปัตยกรรมอนัโดดเดน่ คือ ตกึชิโนโปรตกีุส รำ้นคำ้ปัจจบุนัยงัคำ้ขำยขำ้วของเครื่องใช ้บำ้งก็ปรบัเป็นรำ้นคำ้
แนวใหม ่บำ้งยงัคงกิจกำรดัง้เดมิไว ้

12.00 น.  บริการอาหารเทีย่ง ณ ภัตตาคาร  (7)   
13.00 น. จำกนัน้น ำคณะเดินทำงตอ่ไปยงัสนำมบินหำดใหญ่  
15.30 น. เดนิทำงถึงสนำมบนิหำดใหญ่ ไดเ้วลำอนัสมควรทีมงำมเท่ียวสนกุทวัรอ์  ำลำคณะ  ดว้ยรอ้ยยิม้และควำม

ประทบัใจ 
เทีย่ว เกาะลังกาวี เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

*** โปรแกรมทัวรแ์ละเวลา  อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
แต่จะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคัญ ***   

 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
- ค่ารถตู้ VIP  รับจากสนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา 
- ค่ารถน าเที่ยวบนเกาะลังกาวี 
- ค่ารถตู้ VIP  รับจากท่าเรือต ามะลัง - สนามบินหาดใหญ่ 
- ค่าเรือน าเทีย่วเกาะหลีเป๊ะ ด าน า้ดูปะการัง 
- คำ่เรือจอยเฟอรร์ี่ปรบัอำกำศเดนิทำงจำก  ( เกำะหลีเป๊ะ– เกำะลงักำวี – ทำ่เรือต ำมะลงั) 
- คำ่อปุกรณด์ ำน ำ้บนเกำะหลีแป๊ะ 
- คำ่อำหำรทกุมือ้ (7 มือ้) ตำมท่ีระบใุนรำยกำรน ำเท่ียว   
- คำ่ท่ีพกั  2  คืน  (พกัหอ้งละ 2-3 ทำ่น) ตำมท่ีระบใุนรำยกำรน ำเท่ียว  
- คำ่ประกนัภยัในเดนิทำงวงเงินทำ่นละ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท 
- คำ่เจำ้หนำ้ท่ีมคัคเุทศดแูลอ ำนวยควำมสะดวกคณะตลอดกำรเดนิทำง 
- คำ่ยำเวชภณัฑ ์สำมญัประจ ำบำ้นเบือ้งตน้ 
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- คำ่บริกำรจดัน ำเท่ียวตำมท่ีระบใุนรำยกำร 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

- คำ่ใชจ้ำ่ยส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจำกท่ีระบใุนรำยกำรน ำเท่ียว  อำทิ  คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรีด  คำ่อำหำรและเครื่องดื่ม
ท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

- ค่าขึน้เคเบิล้คารท่์านละ 82 RM (ประมาณ 820 บาท) 
- คำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 7%  และคำ่ภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3 %  กรณีลกูคำ้ตอ้งกำรใบเสรจ็ก ำกบัภำษีทกุชนิด 
- คำ่หนงัสือเดนิทำง ( ตอ้งพำสปอรต์เทำ่นัน้) และมีอำยไุมน่อ้ยกวำ่ 6 เดือน  

 

-   


