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วนัแรก         กรงุเทพฯ- สตลู 
 

18.00 น. พรอ้มกนัทีจุ่ดนัดหมาย หนา้ศนูยเ์ยาวชนกรงุเทพมหานคร (สนามกฬีาไทย-ญีปุ่่ น ดนิแดง)

เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเรือ่งกระเป๋าเดนิทางและสมัภาระอืน่ๆ   

19.00 น. ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู่ จงัหวดัสตลูโดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชัน้บรกิารอาหารว่างและเครือ่งดืม่บนรถ 

 

วนัทีส่องตรงั–ทา่เทยีบเรอืปากบารา–เกาะตะรเุตา–เกาะไข–่เกาะหลเีป๊ะ 

เชา้(ติม่ซ า), เทีย่ง(บรกิารแบบกลอ่ง),เย็น 

 

เชา้ เดนิทางถงึ  จ.ตรงั  ใหท้า่นท าภารกจิสว่นตวั รบัประทานอาหารเชา้ ณ 

เมอืงตรงั (ติม่ซ าเลศิรส) หลงัอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอืปากบารา 

จังหวัดสตลู  

11.00 น าทา่นเดนิทาง ถงึ ทา่เทยีบเรอืปากบารา อ.ละงูน าคณะเทีย่วโดยลงเรอืส

ปีดโบ๊ทเพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเต ารบัประทานอาหาร

กลางวนั(บรกิารแบบกลอ่ง) 

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 



   

 

12.00 เดนิทางถงึ เกาะตะรเุตาเป็นเกาะใหญ่ทีส่ดุในอุทยานแห่งชาตติะรุเตา ซึง่

ประกอบดว้ยเกาะนอ้ยใหญ่จ านวน 51 เกาะ ตัง้อยู่ในทะเลอันดามันดา้นใต ้

ของเขตอุทยานแห่งชาตติะรุเตา ห่างจากเกาะลงักาวขีองมาเลเซยีเพยีง 

4.8 กโิลเมตร น าทา่นนมัสการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยีย่มชมศนูย์

นทิรรศการแห่งชาตติะรุเตา พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบรเิวณอ่าวพันเตมะ

ละกาจากนัน้ เดนิทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่อยู่บนเสน้ทาง

เดนิเรอืระหว่างเกาะตะรุเตา และ เกาะหลเีป๊ะมเีอกลกัษณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงาม  คอืมซีุม้ประตหูนิ

ธรรมชาตซิ ึง่เป็นสญัลกัษณ์ของการทอ่งเทีย่วจังหวัดสตลู ว่ากนัว่าเมือ่ไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูนิจะ

สมหวังเรือ่งความรักหากไดล้อดพรอ้มกบัคนรักแลว้จะท าใหร้ักกนัชัว่นริันดรซุม่ประตนูี้กลายเป็น

สญัลกัษณ์ของจังหวัดสตลู นอกจากนี้ยังมชีายหาดทีข่าวนวล สะอาด เหมอืนสไีข ่น ้าทะเลสวยใสและยัง

เป็นเกาะทีเ่ตา่ทะเลชอบขึน้มาวางไขเ่สมอและยังมปีลาชกุชมุ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็น

เกาะกลางทะเล  ทีข่ ึน้ชือ่ว่าเป็น ทีส่ดุแห่งความสวยงามของน่านน ้าทะเลไทย  อยู่ในการ ควบคมุของ

อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะทีห่าดทรายละเอยีดขาวนวลเหมอืนแป้งอุดมไปดว้ย

ทอ้งทะเลทีส่ดใส สวยงามน าทา่นเช็คอนิเขา้ทีพ่กั 

บา่ย อสิระพักผ่อนทีเ่กาะหลเีป๊ะ เกาะจะมชีายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพัทยา  เป็นหาดทีเ่รอืทกุล า

จอดรับสง่นักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอรท์ตดิหาดยาวไปจนสดุ หาดซนัเซท็  เป็นจุดรวมตวัของนักทอ่งเทีย่ว 
ทีม่ารอชมพระอาทติย์ ตก และหาดซนัไรส ์ ดพูระอาทติยข์ ึน้  อสิระเดนิเลน่ชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ

ตามอัธยาศยั 

เย็น รบัประทานอาหารค า่ 

ทีพ่กั: Lipe Villageหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ามรอ่งน า้จาบงั-เกาะหนิงาม- เกาะราว-ีเกาะยาง-เกาะอาดงั-เกาหลเีป๊ะ 

เชา้ , เทีย่ง(บรกิารอาหารกลอ่ง พรอ้มผลไม)้ 

 

06.00 น. ตืน่เชา้มา ทา่นสามารถไปชมพระอาทติยข์ ึน้ทีห่าดซนัไรสไ์ดโ้ดยเดนิไปอกีฝ่ังหนึง่ของเกาะหลเีป๊ะ 
  รบัประทานอาหารเชา้  

ออกเดนิทาง ทอ่งเทีย่ว ดว้ยเรอื ทอ้งถิน่สมัผัสกบัความตืน่เตน้ และความประทบัใจกบั การด าน า้ดู

ปะการงั รอ่งน า้จาบงัจะปกคลมุดว้ยปะการังอ่อนหลากสเีกาะอยู่อย่าง

มากมาย โดยเกาะอยู่ตัง้แตบ่นยอดกองหนิไลล่งไปจนถงึระดบัลกึจน

มองไม่เห็น จุดด าน ้าของเกาะหลเีป๊ะใตน้ ้าจะมแีทง่หนิอยู่ทัง้หมด 5 

ยอด มอียู่ 4 ยอดทีป่กคลมุดว้ยปะการังอ่อนหลากส ีปะการังถว้ยสม้ 

ฟองน ้าครกขนาดใหญ่ ดอกไมท้ะเลหลากส ีและอกีหนึง่ยอดจะเต็มไป

ดว้ยดาวขนนก มฝีูงปลาตวัเล็กตวันอ้ยแหวกว่ายหาอาหาร ปกตแิลว้การ

ชมปะการังอ่อนแบบนี้จะตอ้งด าน ้าลกึ แตท่ีน่ี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดบัที่

ตืน้มาก ใหท้า่นไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะหลเีป๊ะ เดนิทางสู่ เกาะหนิงาม

หาดสดี านัน้คอืกอ้นหนิหลากหลายกอ้น หลากหลายขนาดเต็มไปทัง้หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาติ

สรรคส์รา้งเจยีระไนขึน้ใหม้ปีระกายแวววาว บรรดาหนิหลากหลายขนาดทีเ่กาะหนิงามจะเป็นหนิลกัษณะ

กลมมน มสีเีทาด า โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถกูน ้าทะเล จากนัน้ เดนิทางไป  เกาะราวี  พบหอยมอืเสอื



   

 

มากมายหลากหลายส ี ความใสของน ้าทะเลอันเป็นจุดเดน่ ชายหาดสขีาวทีท่อดยาวดสูะอาดตา เป็น

สถานทีท่ีเ่หมาะแกก่ารพักผ่อนเป็นอย่างมาก 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั (บรกิารอาหารกลอ่งพรอ้มผลไม)้บนเกาะ 

บา่ย ออกเดนิทางด าน ้ากนัตอ่ที่  เกาะยาง  อยู่ระหว่างเกาะราวแีละ

เกาะอาดงัเป็นแหลง่ด าน ้าชมปะการังและฝูงปลาทีส่วยงามแห่ง

หนึง่ของหมู่เกาะทะเลสตลู ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทราย

ทรายขาวนวล น ้าทะเลสสีวยงาม ดา้นทศิเหนือสามารถ

มองเห็นเกาะราวอียู่ทางดา้นซา้ยและเกาะอาดงัอยู่ทางดา้นขวา 

จากนัน้ เดนิทางไป  เกาะอาดงั  อยู่ห่างจากเกาะราวเีพยีง 1 

กโิลเมตร ซึง่เป็นทีต่ัง้ของ หน่วยพทิกัษ์ อุทยานแห่งชาตหิมู่

เกาะตะรุเตาบนเกาะ บรเิวณเกาะเป็น เทอืกเขาสงูครอบคลมุเนื้อที ่

เกอืบทัง้หมดของเกาะ ในอดตีเคยเป็นทีส่อ้งสมุโจรสลดั  มหีาด

ทรายขาวละเอยีดสวยงาม  และมแีนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จงึเหมาะ

ส าหรับการด าน ้าตืน้  อสิระใหท้า่นพักผ่อนและเลน่น ้าตามอัธยาศยั 

เย็น อสิระอาหารค า่  ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่ว ชม Walking Street หรอื 

ถนนคนเดนิทีเ่กาะหลเีป๊ะเป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายส าคญัเพราะว่า

บนถนนคนเดนินี้จะเต็มไปดว้ยรา้นอาหาร บาร ์รถเข็นขายของ รา้น

ทวัร ์รา้นขายอุปกรณ์ด าน ้า รา้นขายของทีร่ะลกึ นวดสปาเพือ่ผ่อน

คลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง ย่าง ตามสัง่ ฯลฯ ตัง้เรยีงรายกนัอยู่ตลอด

สองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกอืบหนึง่กโิลเมตรอสิระใหท้า่นเดนิชมทานอาหารตามอธัยาศยั

หรอืพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: Lipe Villageหรอืระดบัเทยีบเทา่กนั 

 

วนัทีส่ ีเ่กาะหลเีป๊ะ– ทา่เรอืปากบารา – รา้นขายของฝาก - กรงุเทพฯ 

เชา้ , เทีย่ง(บรกิารอาหารกลอ่ง) 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้  

 อสิระพกัผอ่น เดนิเลน่ชายหาดตามอธัยาศยัสมควรแก่

เวลาเตรยีมเก็บสมัภาระเดนิทางกลบัสูท่า่เทยีบเรอืปากบา

รา ดว้ยเรอืสปีดโบ๊ทใชเ้วลาเดนิทาง 1.30 ชัว่โมง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั (บรกิารอาหารกลอ่ง) บนเรอื 

บา่ย เดนิทางถงึทา่เรอืปากบารา หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัเดนิทางกลบั กรงุเทพฯ แวะใหท้าน

อาหารเย็นตามอธัยาศยัและซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของฝาก เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัด ิ

ภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

 

อตัราคา่บรกิารผูใ้หญ ่ทา่นละ  4,999บาท  (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 



   

 

   เตยีงเสรมิเพิม่ 500 บาท 
 พกัเดีย่ว/เดนิทางทา่นเดยีว เพิม่ทา่นละ 2,000 บาท 

   ไมม่รีาคาเด็ก 

 

เง ือ่นไขการจอง 
 

รายการนี้มัดจ าทา่นละ 1,500 บาทหมายเลขทีน่ั่งจะยนืยันไดเ้มือ่จา่ยคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืครบแลว้ 

กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื พรอ้มสง่ส าเนาบตัรประชาชนผูเ้ดนิทาง 15 วนักอ่นออกเดนิทาง 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

 คา่รถบัสปรับอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถิน่ ตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ทีพ่ัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทย 

 คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

 คา่ใชจ้่ายของมัคคเุทศก ์และเจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทกุทา่นตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนวงเงนิ 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้่ายและคา่อาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุ

 ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 

 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวริัต ิอสิลาม 

 คา่ทปิไกด+์คนขบั400บาทตอ่ทา่น 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร  ์

 การยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ทางบรษัิทขอสงวงสทิธิ ์ในการยดึมัดจ าทา่นละ 2,000 บาท 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ขอเก็บมัดจ าทัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 50% ของคา่ทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 7 วัน ขอเก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืว่า

ทา่นสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ  

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไม่อาจแกไ้ขได ้



   

 

 บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาต ิการเมอืง จลาจล ประทว้ง  

ค าสัง่ของเจา้หนา้ทีร่ัฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิข ึน้

ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความลา่ชา้ หรอืจากอุบัตเิหตตุา่ง ๆ  

 มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

 

 


