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ความพเิศษของโปรแกรมทัวร์นี ้
1. เทีย่วเกาะหลเีป๊ะ ดูปะการัง และพกั เกาะหลเีป๊ะ 1 คืน 
2. เทีย่วทะเลแหวกสตูล แหล่งท่องเทีย่วใหม่ พกัในเมืองสตูล 1 คืน 
3. เทีย่วธรรมชาติ ณ เขื่อนเช่ียวหลาน พกัในแพเช่ียวหลาน 1 คืน 
4. ทมีงานมัคคุเทศก์บริการท่านด้วยความจริงใจ 

ก าหนดการเดินทาง 
วันแรก ท่าเรือปากบาราสตูล  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่ เกาะหนิงาม ร่องน า้จาบัง เกาะหลีเป๊ะ              (- / L / D) 

เช้า คณะเดนิทางถึง จงัหวดัตรัง บริการอาหารเช้า ณ ร้านติม่ซ าเมืองตรัง (1) ลิ่มลองอาหารเช้าแบบ
ฉบบัชาวตรัง จากนัน้น าคณะเดนิทางตอ่สู ่ท่าเรือปากบารา จงัหวดัสตลู 

09.00 น. คณะเดนิทางถึง ทา่เรือปากบารา ให้ทา่นเตรียมเปล่ียนชดุส าหรับเป็นชดุเปียกท่ีสามารถเลน่น า้ได้ 
จากนัน้ น าคณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับ

ฝังเร่ืองราวผ่านการร้อยเรียงของมคัคเุทศก์ผู้ช านาญในเส้นทางนี ้และท่านจะสบายใจมากขึน้ด้วย
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ทีมสต๊าฟผู้ เป็นมิตร  
กรณีกรุ๊ปเหมาส่วนตวั เราจะใช้เรือกรุ๊ปส่วนตวัเฉพาะคณะของท่าน แตห่ากคณะจ านวนน้อยและไม่
เป็นลกัษณะทวัร์จอย เราจะใช้เรือสปีทโบ้ทไป – กลบั จอยกบัคณะอ่ืนๆ แตเ่ม่ือไปถึงเกาะหลีเปะ เรา
จะใช้เรือหางยาวแยกคณะของทา่นเป็นกรุ๊ปสว่นตวั และมีมคัคเุทศก์ดแูลสว่นตวัเฉพาะคณะของทา่น 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (2) แบบกล่อง + น า้ดื่ม 

 หลงัจากนัน้ น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตลู ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้
นกัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแท้แห่งอนัดามนันัน้คือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูป
และมีเวลาในการลอดซุ้มประตหูินธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครัง้
หนึง่ทา่นได้มายืนอยู ่ณ ท่ีแหง่นี ้เกาะไข่ ทะเลสตูล 

จากนัน้ น าท่านสมัผสัความต่ืนเต้น และความประทบัใจ ดปูะการัง อย่างจใุจ ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพ่ือ
ชมความงามของปะการังหวักะโหลก และ ปะการังสมอง พร้อมกับฟูงปลา เช่น ปลาเสือ ปลานิโม 
ปลากาตนู หอยมือเสือ เป็นต้น จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่ไปยงัหาดทรายขาว-เกาะราวี น าท่าน
เล่นน า้หนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด หลงัจากนัน้น าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขา
กวาง ณ เกาะยาง และน าท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม พร้อมทัง้เรียงหินตาม
ความเช่ือ และหลงัจากนัน้ น าคณะด าน า้ ณ จดุท่ีเป็นไฮไลน์ของทะเลสตลู ณ 
ด้านหลังของเกาะหินงาม หลังจากนัน้น าท่านชมปะการังเจ็ดสี และ
ธรรมชาตใิต้ท้องทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน า้จาบัง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (3) 
พัก ณ   รีสอร์ทท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
วันท่ีสอง หลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา                                                                           (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)  
08.30 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรือ เพ่ือเตรียมตวัอ าลาท้องทะเลสตลู 
11.00 น. คณะเดนิทางมาถึงยงัทา่เทียบเรือ ปากบารา จากนัน้ให้ท่านมีเวลาในการจดัเตรียมของ เข้าห้องน า้ 

จากนัน้เชิญคณะขึน้รถ เพ่ือเดนิทางตอ่สู ่เขตเมืองสตลู 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (5) 
บา่ย น ำคณะลงเรือเพ่ือเดนิทำงไปยงั ทะเลแหวก เมืองสตูล ซึง้มีควำมพิเศษ นัน้ก็คือ น ำ้ทะเลแห้งเป็น

ระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร โดยท่ีหำดแหง่นัน้ทัง้หมดจะเป็นเปลือกหอย ท่ีน่ำอศัจรรย์ยิ่ง ทำ่น
สำมำรถเลน่น ำ้ได้อยำ่งปลอดภยั และสำมำรถทอ่งเท่ียวได้ตลอดทัง้ปี เท่ียวจนสมควรแกเวลาน า
คณะเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั 



 

 

 

 

3 

 

 

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

ค ่า บริการอาการค ่า ณ ร้านอาหาร (6) 
พัก น าคณะเข้าพัก  ณ โรงแรมพินาเคิลวังใหม่สตูล 
วันท่ีสาม สตูล ตรัง กระบ่ี เข่ือนเช่ียวหลาน                                                              (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องหาอารของโรงแรม (7) 
08.00 น. น าคณะเดนิทางสู ่ถ า้เลเขากอบ จงัหวดัตรัง 
11.00 น. น าคณะล่องเรือเข้าสู ่ถ า้เลเขากอบ ชมหินงอก หินย้อยภายในถ า้ ตามแตจ่ินตนาการณ์ของแตล่ะ

ทา่น ลกัษณะการเข้าชมจะนัง่เรือเข้าไปล าละ 5 ทา่น โดยมีฝีพายชว่ยสะพายเรือให้ทา่น 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 
บา่ย น าคณะเดนิทางตอ่สู ่เข่ือนรัชประภา หรือ ท่ีรู้จกัในนามของนกัท่องเท่ียวว่าเข่ือนเข่ียวหลาน โดยเดนิ

ทางผา่นเส้นจงัหวดักระบี่ เข้าจงัหวดัสรุาษฯ 
17.00 น. น าคณะลงเรือ เพ่ือเข้าสู ่แพท่ีพกั จากนัน้อิสระ กบักิจกรรม เลน่น ำ้ พำยเรือคำยคั หน้ำรีสอร์ท 
ค ่า บริการอาหารค ่า (9) ทา่มกลางบรรยากาศของขนุเขา และอากาศเย็นๆ 
พัก เข้าพัก  ณ แพเช่ียวหลาน (ที่พักจะเป็นแบบรวม พักห้องละ 4-8 ท่าน) 
วันท่ีส่ี เข่ือนเช่ียวหลาน เดนิทางกลับ                                                                (B/--/--) 
07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม(10) จำกนัน้น ำคณะล่องเรือชมธรรมชาติ ในโซลกุ้ยหลิน

เมืองไทย ถ่ายรูป มุมต่างๆในยำมเช้ำที่สวยงำมมำกๆ (พกัผอ่นเต็มที่กบัวนัหยดุ เที่ยวแบบไมรี่บ) จำกนัน้น ำ
คณะเดินทำงกลบัสูฝ่ั่ง แล้วเดินทำงกลบัสู ่จงัหวดัของทำ่น 

11.00 น. สง่คณะเดนิทางกลบั สู่ จงัหวดัของทา่นโดยสวสัดภิาพ 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการนี ้  
รายการทวัร์พกั VARIN BEACH RESORT 3 ดาว   ราคา/ท่าน พกัเดี่ยวจ่ายเพิม่ 

ข้ันต ่าผู้ใหญ่ 40 ท่าน    

เด็กอายุ 3-11 ขวบ ไม่เสริมเตียง   

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าเรือน าเท่ียวตลอดการเดินทางตามโปรแกรมทวัร์ 
 ค่าท่ีพกั  4 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว   
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 10 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 ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

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


