
                             

CODE: IT03 Mono Lipe … หลเีป๊ะ 4D2N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัแรก               กรุงเทพฯ - สตูล 
18.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย หน้าศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง) 

เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกเร่ืองกระเป๋าเดินทางและสัมภาระอ่ืนๆ   
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหนา้สู่ จังหวดัสตูล โดยรถโคช้ปรับอากาศVIP 2ชั้น บริการอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม

บนรถ 
 
 
 
 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 
ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว/เดินทางคน
เดียว เพิม่ 

ทีน่ั่ง 

3-6 เมษายน 63 4,999 
ไม่มีราคาเด็ก 

2,000 40 

1-4 พฤษภาคม 63 4,999 2,000 40 



                             

วนัทีส่อง             ตรัง – ท่าเทยีบเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลเีป๊ะ 
                            เช้า(ติ่มซ า), เทีย่ง(บริการแบบกล่อง), เยน็ 
เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ใหท้่านท าภารกิจส่วนตวั  รับประทานอาหารเช้า  

ณ เมืองตรัง (ติ่มซ าเลศิรส) หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบา
รา จงัหวดัสตูล  

11.00 น าท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู น าคณะเท่ียวโดยลง
เรือสปีดโบท๊ เพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา  รับประทานอาหารกลางวัน (บริการแบบ
กล่อง) 

12.00 เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่
ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซ่ึง
ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จ านวน 51 
เกาะ ตั้ งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้
ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่าง
จากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 
กิโลเมตร น าท่านนมสัการศาลเจา้พอ่ตะ
รุ เตาและ เยี่ ยมชมศูนย์นิทรรศการ
แห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพนัเตมะละกา จากนั้นเดินทางไปยงั เกาะไข่ 
เป็นเกาะขนาดเล็กซ่ึงอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหวา่งเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มีเอกลกัษณ์ทาง
ธรรมชาติท่ีสวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล วา่
กนัวา่เม่ือไปเกาะไข่ตอ้งลอดซุ้มประตูหินจะสมหวงัเร่ืองความรัก หากไดล้อดพร้อมกบัคนรักแลว้
จะท าใหรั้กกนัชัว่นิรันดรซุ่มประตูน้ีกลายเป็นสัญลกัษณ์ของจงัหวดัสตูล นอก  จากน้ียงัมีชายหาดท่ี
ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น ้ าทะเลสวยใสและยงัเป็นเกาะท่ีเต่าทะเลชอบข้ึนมาวางไข่เสมอและ
ยงัมีปลาชุกชุม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นท่ีสุดแห่ง
ความสวยงามของน่านน ้ าทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มี
ชายหาดบนเกาะท่ีหาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลท่ีสดใส สวยงาม น า
ท่านเช็คอนิเข้าทีพ่กั  

บ่าย อิสระพกัผอ่นท่ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดท่ีเรือทุก
ล าจอดรับส่งนักท่องเท่ียว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซ็ท เป็นจุดรวมตวัของ
นกัท่องเท่ียว ท่ีมารอชมพระอาทิตยต์ก และหาดซันไรส์ ดูพระอาทิตยข้ึ์น อิสระเดินเล่นชายหาด 
เดินเท่ียวรอบเกาะตามอธัยาศยั  

เยน็  รับประทานอาหารค ่า 



                             

ทีพ่กั: Lipe Village หรือระดับเทยีบเท่ากนั  
 
 
 
 
 
วนัทีส่าม            ร่องน า้จาบัง-เกาะหินงาม- เกาะราว-ีเกาะยาง-เกาะอาดัง-เกาหลเีป๊ะ 
                           เช้า , เทีย่ง (บริการอาหารกล่อง พร้อมผลไม้) 
06.00 น. ต่ืนเชา้มาท่านสามารถไปชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีหาดซันไรส์ ไดโ้ดยเดินไปอีกฝ่ังหน่ึงของเกาะหลีเป๊ะ   
   รับประทานอาหารเช้า   

ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเ รือท้องถิ่น 
สัมผสักบัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจ
กบัการด าน ้าดูปะการัง ร่องน ้าจาบัง  จะปก
คลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่าง
มากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บนยอดกองหิน
ไล่ลงไปจนถึงระดบัลึกจนมองไม่เห็น จุด
ด าน ้ าของเกาะหลีเป๊ะ ใตน้ ้ าจะมีแท่งหินอยู่ทั้งหมด 5 ยอด มีอยู่ 4 ยอดท่ีปกคลุมดว้ยปะการังอ่อน
หลากสี ปะการังถว้ยส้ม ฟองน ้าครกขนาดใหญ่ ดอกไมท้ะเลหลากสี และอีกหน่ึงยอดจะเตม็ไปดว้ย
ดาวขนนก มีฝงูปลาตวัเล็กตวันอ้ยแหวกวา่ยหาอาหาร ปกติแลว้การชมปะการังอ่อนแบบน้ีจะตอ้งด า
น ้าลึก แต่ท่ีน่ีปะการังอ่อนอยูใ่นระดบัท่ีต้ืนมาก ใหท้่านไดช้มความงามของปะการังเจด็สีท่ีมีช่ือเสียง
ของเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีด านั้นคือกอ้นหินหลากหลายกอ้น หลากหลายขนาด
เต็มไปทั้งหาด เป็นความมหศัจรรยท่ี์ธรรมชาติสรรคส์ร้างเจียระไนข้ึนให้มีประกายแวววาว บรรดา
หินหลากหลายขนาดท่ีเกาะหินงามจะเป็นหินลกัษณะกลมมน มีสีเทาด า โดยจะมีความวาววบัเม่ือ
ถูกน ้ าทะเล จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี พบหอยมือเสือมากมายหลากหลายสี ความใสของน ้าทะเล
อนัเป็นจุดเด่น ชายหาดสีขาวท่ีทอดยาวดูสะอาดตา เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะแก่การพกัผ่อนเป็นอย่าง
มาก 

 
 
 
 
 



                             

 
เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน (บริการ

อาหารกล่อง พร้อมผลไม)้ บนเกาะ 
บ่าย ออกเดินทางด าน ้ ากนัต่อท่ี เกาะยาง อยูร่ะหวา่ง

เกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งด าน ้ าชม
ปะการังและฝงูปลาท่ีสวยงามแห่งหน่ึงของหมู่
เกาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล 
น ้ าทะเลสีสวยงาม ดา้นทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวี
อยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา จากนั้ น
เดินทางไป เกาะอาดัง อยูห่่างจากเกาะราวีเพียง 1 กิโลเมตร 
ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของหน่วยพิทกัษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ
เตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเน้ือท่ี เกือบทั้งหมดของเกาะ ในอดีตเคยเป็นท่ี
ส้องสุมโจรสลดั  มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึงเหมาะ
ส าหรับการด าน ้าต้ืน  อิสระใหท้่านพกัผอ่นและเล่นน ้าตามอธัยาศยั  

เยน็ อสิระอาหารค ่า ใหท้่านอิสระเดินเท่ียวชม Walking Street หรือ ถนนคนเดินทีเ่กาะหลเีป๊ะ เป็นถนน
เล็กๆ บนเกาะสายส าคญัเพราะว่าบนถนนคนเดินน้ีจะเต็มไปดว้ยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ 
ร้านทวัร์ ร้านขายอุปกรณ์ด าน ้ า ร้านขายของท่ีระลึก นวดสปาเพื่อผอ่นคลาย อาหารทะเลสดๆ ป้ิง 
ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกนัอยู่ตลอดสองขา้งทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหน่ึงกิโลเมตร 
อสิระให้ท่านเดินชม ทานอาหารตามอธัยาศัยหรือพกัผ่อนตามอธัยาศัย 

 ทีพ่กั: Lipe Village หรือระดับเทยีบเท่ากนั 
 
วนัทีส่ี่                เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ร้านขายของฝาก - กรุงเทพฯ                                                           
                          เช้า , เทีย่ง (บริการอาหารกล่อง)                           
เช้า   รับประทานอาหารเช้า   
 อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาดตาม

อัธยาศัย สมควรแก่เวลาเตรียมเก็บ
สัมภาระเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือ
ปากบารา ด้วยเรือสปีดโบ๊ท ใช้เวลา
เดินทาง 1.30 ชัว่โมง  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั (บริการอาหารกล่อง) บนเรือ  



                             

บ่าย เดินทางถึงท่าเรือปากบารา หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบั เดินทางกลับ กรุงเทพฯ แวะให้ทาน
อาหารเย็นตามอัธยาศัย และซ้ือของฝาก ณ ร้านขายของฝาก เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
พร้อมความประทบัใจ 

 
อตัราค่าบริการ    ผู้ใหญ่ ท่านละ  4,999   บาท  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
  เตียงเสริมเพิม่ 500 บาท  
  พกัเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิม่ท่านละ 2,000 บาท ไม่มีราคาเด็ก 

เงื่อนไขการจอง 

รายการนีม้ัดจ าท่านละ 1,500 บาท หมายเลขทีน่ั่งจะยนืยนัได้เมื่อจ่ายค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอืครบแล้ว  
กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื พร้อมส่งส าเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง 15 วนัก่อนออกเดินทาง 
 
อตัราค่าบริการนีร้วม   
  ค่ารถบสัปรับอากาศ / รถตู ้/ พาหนะทอ้งถ่ิน ตามท่ีระบุในรายการ 
  ค่าท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการท่ีระบุส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทย 
  ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ 
  ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
  ค่าประกนัอุบติัเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม ์ 

 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม  
 ค่ามินิบาร์ในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด เป็นตน้ 
 ค่าใชจ่้ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีขอใบเสร็จ) 
 ค่าประกนัภยัธรรมชาติ และประกนัชีวติส่วนตวั และประกนัสุขภาพ 
 ค่าอาหารส าหรับท่านท่ีทานเจ มงัสวรัิติ อิสลาม 
 ค่าทปิไกด์+คนขับ 400 บาทต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการยกเลกิและคืนค่าทวัร์ 
 การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวงสิทธ์ิ ในการยดึมดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บมดัจ าทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของค่าทวัร์ทั้งหมด 



                             

 ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 เม่ือทา่นออกเดินทางกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ

ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 
 
 
หมายเหตุ   

 บริษทัฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุสุดวสิัยไม่อาจแกไ้ขได ้
 บริษทัฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ ภยัธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประทว้ง  
ค  าสั่งของเจา้หนา้ท่ีรัฐ และอ่ืนๆ ท่ีอยูน่อกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึน
ทางตรง หรือทางออ้ม เช่นการเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือจากอุบติัเหตุต่าง ๆ  
 มคัคุเทศก์ พนกังาน และตวัแทนบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 
 


