
 

 

 

 

เรา ขอน าท่านสู่หมู่เกาะทีอ่ยู่ใตสุ้ดของประเทศ  ในอดตีเคยเป็นทีคุ่มขงัของนกัโทษการเมอืง จนไดช้ื่อว่า  นรกตะรุเตา  แต่ปจัจบุนักลายเป็น 

สรรคต์ะรุเตา หมู่เกาะทีห่นาแน่นไปดว้ยเวิ้งอ่าว  ขายหาดทีข่าวละเอยีดด ัง่แป้ง  ป่าปะการงัทีส่มบูรณ์ ดงปะการงัอ่อน และหนาแน่นดว้ยฝูง

ปลา  ทศันียภาพอนัแปลกตาเป็นซุม้ประตูโคง้ที ่ เกาะไข่ หาดหนิงาม ทีล่อืชื่อ แต่สุดยอดตะโงะ๊ เราจะพาท่านซอกแซก เจาะลกึไม่ใช่พบหมู่

เกาะน้ีเพยีงแค่ผ่านทางเท่านัน้ ยงัพาท่านไปส ารวจแหล่งปะการงั ทา่มกลางธรรมชาติ  ทีส่วยงาม 

วนัแรก        กรุงเทพฯ-ตรงั 

17.00 น. พรอ้มกนัที ่สวนลมุพนีิ ฝัง่ตรงขา้มโรงพยาบาลจฬุา ตอ้นรบัโดยเจา้หนา้ที ่อย่างอบอุ่น 

17.30 น. ออกเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศ  ฟงัเรื่องราวจากมคัคุเทศก ์ รบัประทานอาหารค า่(1)ที่ ภตัตาคาร นิวรสทพิย(์เซทเมนู) (พกั

คา้งคนืบนรถ  ) 

วนัที่สอง       ตรงั-สตูล-ท่าเรอืปากบารา-เกาะตะรุเตา-เจา้พ่อตะรุเตา-เกาะไข่   

07.00 น.    อรุณสวสัดิ์ ณ จ.ตรงั รบัประทานอาหารเชา้(2)ที่ หอ้งอาหารของโรงแรม และใหท่้านไดท้ าธุระส่วนตวั 

08.00 น. เดนิทางสู่ ท่าเรอืปากบารา จ.สตูล 

10.00 น. คณะเดนิทางถงึท่าเทียบเรอืปากบารา อ าเภอละง ูจงัหวดัสตูล   

11.00 น. น าคณะลงเรือสปีดโบท้ มุ่งหนา้สู่เกาะตะรุเตา   สมัผสัธรรมชาติอนัอุดม

สมบูรณข์องทอ้งทะเลอนัดามนั 

12.00 น. เดินทางถงึ เกาะตะรุเตา น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรุเตา สมควรแก่เวลา

น าท่านแวะชมซุม้ประตูหินคลา้ยงวงชา้งซึ่งเรยีกว่า เกาะไข่ (ซุม้ประตูแห่งรกั) 

สมัผสัน า้ทะเลใส สีเขยีวมรกต ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัสตูล ใหท่้านไดถ่้ายภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ สมควรแก่เวลาน า

ท่านเดนิทางสู่เกาะหลเีป๊ะ  

13.00 น.  คณะเดินทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ  น าคณะเขา้ที่พกั วารินทร ์บชี รีสอรท์ บริการอาหารเที่ยง(SET BOX) มื้อที่3 ใหท่้านได ้

อสิระกบัการเล่นน า้ชายหาดบนเกาะหลเีป๊ะ น า้ทะเลสฟ้ีาครามสดใส  ชมพระอาทติยต์กยามเยน็ซึ่งสวยงามมาก  



 

 

 

 

17.00 น. น าทุกท่านเดนิทางสู่ หาดซนัเซท็ จุดชมพระอาทติยต์กที่สวยที่สุดบนเกาะหลีเ่ป๊ะ อสิระใหท่้านเกบ็ภาพความประทบัใจ  

18.00 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ถนนคนเดินหลเีป๊ะ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั หลงัจากอิ่มอร่อยกบัอาหารมื้อค า่ท่านไดด้ื่มด า่

กบับรรยากาศยามค า่คืนของเกาะหลเีป๊ะ ...พกัผ่อน ตามอธัยาศยั   

 พกัคา้งแรม ณ วารนิทร ์รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ ระดบั3ดาวหรอืเทียบเท่า หอ้งละ2-3ท่าน 

 

วนัที่สาม     หลเีป๊ะ – ด าน ้ าตามเกาะ-ร่องน ้ าจาบงั –หนิงาม-เกาะราวี-เกาะอาดงั     

07.00 น.  รบัประทานอาหารเชา้ (4) ณ รา้นอาหารรสีอรท์ 

09.00 น.  หลงัอิ่มอร่อยกบัอาหารมื้อเชา้ น าท่านเดนิทางดว้ยเรอืหางยาว(ส่วนตวั) ด าน า้

ดูปะการงัน า้ตื้นหลากสีสนัปะการงัเขากวาง ปะการงัสมอง หรือปะการงัอ่อน 

ณ ร่องน ้ าจาบงั ประดุจด ัง่สวรรคแ์ห่งโลกใตน้ า้ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน า้

ทะเลสฟ้ีาครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสมีรกต ...อสิระกบัการพกัผ่อนตาม

อธัยาศยัจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อนัเกิดจาก

ธรรมชาติสรา้งมา(หา้มน าเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซดักระทบหิน จะเกิดความ

แวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลืน่ทะเล สวยงามมาก จากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี  

12.00 น. คณะเดนิทางถงึ หาดทรายขาว เกาะราวี รบัประทานอาหารกลางวนั (5)SET 

BOXพรอ้มสมัผสัหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น า้ทะเลสีเขยีวมรกตซึ่งหาดู ได ้

ยากมาก  

บ่าย น าคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปด าน า้ดูปะการงัที่  เกาะยาง น าท่านสมัผสัโลกใตท้ะเล จากนัน้เดินทางสู่ อ่าวสอง 

เกาะอาดงั จุดด าน า้อกี1จุดที่มปีะการงัที่สวยงาม ชมความงามของธรรมชาติที่สรา้งสรรคไ์วอ้ย่างลงตวั สมควรแก่เวลาน า

ท่านกลบัเกาะหลเีป๊ะ เขา้ที่พกั พกัผ่อนตามอธัยาศยั   

18.00 น. อสิระอาหารค า่ ณ ถนนคนเดินเกาะหลี่เป๊ะ  

พกัคา้งแรม ณ วารนิทร ์รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ ระดบั3ดาวหรอืเทียบเท่า หอ้งละ2-3ท่าน 

วนัที่สี่   เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเทียบเรอืปากบารา         

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ (6) ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  

08.00 น.  หลงัอาหารใหท่้านไดถ่้ายรูปเกบ็ภาพความประทบัใจก่อนอ าลาเกาะหลเีป๊ะ  

09.30 น.  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ท่าเรอืปากบารา สปีดโบท้ (จอย) 

11.30 น. เดนิทางถงึท่าเทยีบเรอืปากบารา น าท่านขึ้นรถโคช้ 

12.00 น.  รบัประทานอาหารกลางวนั(7) รา้นอาหารทอ้งถิ่น 

บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพมหานคร  ระหว่างทางแวะ สกัการะสิ่งศกัดิ์สทิธิ์คู่บา้นคู่เมอืงชาวสุราษฎรธ์านี ณ วดัพระ

ธาตุไชยา ซื้อของฝากไข่เค็มตามอธัยาศยั  

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่(8)ที่ พลบัพลาซฟู๊ีด แลว้เดนิทางกลบั 



 

 

 

 

วนัที่หา้      กรุงเทพมหานคร 

07.00 น. เดนิทางถงึ กรุงเทพฯ โดยวสัดภิาพ................ 

หมายเหต ุ   รายการน้ีอาจเปลีย่นแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค านึงถงึลูกคา้เป็นหลกั 

สิง่ที่ควรน าตดิตวั  ครีมกนัแดด  ยาประจ าตวั กลอ้งถ่ายรูป รองเทา้แตะ และหวัใจทีร่กัธรรมชาติ 

ใบเสนอรายละเอยีด 

ก าหนดเดินทางวนัที่  11-15 เมษายน 2563 สงวนสทิธิยกเลกิการเดินทางหากสมาชิกไม่ถงึ 30 ท่าน 

วารินทร ์รีสอรท์ หอ้งแอร ์ท่านละ 7,999 บาท วารินทร ์รีสอรท์ หอ้งพดัลม ท่านละ 6,999 บาท 

 

 

 

 
 

อตัราน้ีรวม  

• รถโคช้ปรบัอากาศ พรอ้มหอ้งสุขภณัฑ ์  

• เรือท่องเทีย่วหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลีเ่ป๊ะ 

• อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ และ เครื่องดืม่ตลอดการเดนิทาง 

• ทีพ่กั  เกาะหลเีป๊ะ พกั วารินทร ์รีสอรท์   2 คนื  (ตามราคาทีท่่านเลอืก)  

• วงเงนิประกนัชีวติ  1,000,000 บาท,วงเงนิอบุตัเิหต ุ 100,000 บาท 

• มคัคุเทศก ์และผูช่้วย   

• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมอทุยานทกุรายการ  

อตัราน้ีไม่รวม  

• ค่าใชจ่้ายทีน่อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศพัท ์, ค่าซกัรีด   

• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และ ภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีตอ้งการใบเสร็จ) 

• ค่าเครื่องดืม่ทีม่แีอลกอฮอล ์และอาหารทีส่ ัง่เพิม่   

• ค่าทปิมคัคุเทศกแ์ละคนขบั 500 บาท ต่อ1 ท่าน ตอ่ทริป 

เงื่อนไขการช าระเงนิ มดัจ าการเดนิทางท่านละ 1,500 บาท  ส่วนทีเ่หลอืช าระก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

การคนืบตัรเดินทาง 

 - แจง้ล่วงหนา้ ก่อนการเดนิทาง 1 เดอืน คนืหมด 

 - ก่อนเดนิทาง 15 วนั (ท  าการ) ยดึมดัจ า 

 - แจง้ภายใน 15 วนั (ท  าการ) ไม่คนืเงนิทกุกรณี 


