กาหนดการเดินทาง 13-17 เม.ย. 57 (ตรงวันหยุดสงกรานต์ )
วันแรก
กรุ งเทพฯ – สตูล
18.00 น.
รับคณะ ณ จุดนัดพบ (กทม) จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ จังหวัดสตูล (พักผ่อนบนรถ)
วันทีส่ อง
ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุ เตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ ะ
(- / L / D)
เช้า
คณะเดินทางถึง สตูล แวะให้ท่านเดินตลาดเช้า ณ ตลาดละงู เพื่อเลือกซื้ อของ และรับประทานอาหาร
เช้าตามอัธยาศัย จากนั้นรอเวลาลงเรื อ (หากคณะไม่ได้เหมาลาเรื อไปกลับ จะต้องไปกับเรื อสปั ทโบ้ท
ที่มีคณะอื่นจอยเรื อไปกลับกับคณะเราด้วย)
11.15 น.
นาคณะลงเรื อเพื่อเดินทางไปยังจุดแรกของทริ ป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุ เตา
ท่านจะได้รับฝังเรื่ องราวผ่านการร้อยเรี ยงของมัคคุเทศก์ผชู ้ านาญในเส้นทางนี้
และท่านจะสบายใจมากขึ้นด้วยทีมสต๊าฟผูเ้ ป็ นมิตร
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13.00 น
วันทีห่ ้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะตะรุ เตา (1) แบบกล่อง จากนั้นให้ ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
หลังจากนั้น นาคณะสู่ เกาะที่เป็ นสัญญาลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะที่ทาให้
นักท่องเที่ยวรู ้จกั มุขแท้แห่งอันดามันนั้นคือ อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา ให้คณะได้ถ่ายรู ปและมี
เวลาในการลอดซุ ม้ ประตูหินธรรมชาติกลางทะเลที่เมื่อถ่านรู ปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าครั้งหนึ่ง
ท่านได้มายืนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เกาะไข่ ทะเลสตูล
นาท่านเยีย่ มชมหมู่บา้ นชาวเล เดินเล่นน้ า walking Street บนเกาะหลีเป๊ ะ จากนั้นนาชม พระอาทิตย์
ตก ที่ขอบฟ้ าอันดามันใต้ ณ Sunset Beach
 บริการอาหารค่า ณ ห้ องหารหารของรีสอร์ ท (2)
ณ  รีสอร์ ทบนเกาะหลีเป๊ ะระดับ 3 ดาว
เกาะหลีเป๊ ะ – เกาะอาดังราวี - หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหินงาม
(B/L/D)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท (3) จากนั้นอิสระ กับการเล่นน้ าชายหาดพัทยา
นาท่านสัมผัสความตื่นเต้น และความประทับใจ ดูปะการัง อย่างจุใจ ณ เกาะดง-หินซ้อน
จากนั้นาท่านเดินทางไปอ่าวไผ่-เกาะลอกวย นาท่านเล่น้ าหน้าหาดพร้อมกับหมู่ปลานานาชนิด
บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาดเกาะลอกวย(4) แบบกล่อง
จากนั้นนาท่านเดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นาท่านเล่นน้ าหนาชายหาดพร้อมกับหมู่ปลา
นานาชนิด หลังจากนั้นนาท่านชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ฌ เกาะยาง
และนาท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหิ นอันสวยงาม หลังจากนั้นนาท่านชม
ปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลอันสวยงาม ณ ร่ องนา้ จาบัง
ก่อนเข้าที่พกั นาท่านสู่ เกาะอาดัง ถ่ายภาพความประทับใจ และเดินทางกลับสู่ ที่พกั ณ เกาะหลีเป๊ ะ
พักผ่อนตามอัธยาศัย
 บริการอาหารค่า ณ ห้ องหารหารของรีสอร์ ท (5)
หลีเป๊ ะ-ท่าเรือปากบารา-เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
(B/--/-)
 บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรีสอร์ ท (6)
นาคณะเดินทางสู่ ท่าเรื อ เพื่อเตรี ยมตัวอาลาท้องทะเลอันดามันใต้
นาท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรื อปากบารา จ.สตูล
คณะเดินทางถึงท่าเรื อปากบารา จ.สตูล จากนั้นเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ
อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนั้นเดินทางต่อ พักผ่อนบนรถ
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ
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03.00 น.

(เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
เทีย่ ว เกาะหลีเป๊ ะ ให้ ถูกใจ ไปกับเรา เทีย่ วสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955

อัตราค่ าบริการ คณะเดินทาง 9-10 ท่าน
จานวนผู้ร่วมเดินทาง
ราคาเริ่มต้ นที่ อ.ท่าเรือปากบารา
เริ่มที่ กรุ งเทพฯ
ผู้ใหญ่ พกั ห้ องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ
5,900.7,750.อัตราค่ าบริการนีร้ วม
 ค่าเรื อสบีทโบ้ท (เดินทางไป กลับ)
 เรื อหางยาวนาเที่ยวเกาะต่างๆในทะเลสตูล
 ค่ารถรับ-ส่ ง กรุ งเทพฯ -สตูล-กรุ งเทพฯ (เฉพาะกรณี ตอ้ งการ)
 ค่าที่พกั 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอุปกรณ์ดาน้ า
 ค่าอาหาร 6 มื้อตามที่ระบุในรายการนาเที่ยว
 ค่าผลไม้ น้ าดื่ม ขนม น้ าแข็ง
 ค่าธรรมเนียมการเข้าชม และใช้บริ การ สถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท
 ค่าเจ้าหน้าที่มคั คุเทศก์คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
x ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนาเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าอาหารและ
เครื่ องดื่มที่เรี ยกสัง่ เอง เป็ นต้น
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกาหนดการเดินทางพร้อม จานวนผูเ้ ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริ ษทั ฯจะได้
ดาเนินการสารองที่พกั และพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า ภายใน 15 วัน เป็ นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรี ยนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็ นอย่างยิง่ ที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคต
อันใกล้น้ ี
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