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โปรแกรมศึกษาดูงาน  »  สตูล  »  เกาะหลีเป๊ะ 
ปากบารา-อุทยานเกาะตะรุเตา-เกาะไข-่ซุ้มประตูหิน-หมู่บ้านชาวเล-walking Street-เกาะหลีเปะ 

Sunset Beach-เกาะหินงาม-ปะการังเจ็ดส-ีเกาะยาง-หาดทรายขาว-เกาะราวีเกาะอาดัง  (4วนั 2คืน) 

       
 
 

วันแรกของการเดนิทาง                                                                      นครราชสมีา-สตลู 

__.__ น. คณะพร้อมกนั ณ จดุนดัหมาย เจ้าหน้าท่ีเมืองแปะพาเท่ียวคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
__.__ น. ออกเดนิทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสองชัน้ VIP บริการอาหารวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 

วันทีส่องการเดนิทาง  ปากบารา-อทุยานเกาะตะรเุตา-เกาะไข-่ซุม้ประตหูนิ-หมูบ่า้นชาวเล-walking Street  

  เกาะหลเีปะ๊-Sunset Beach                                    

07.00 น. อรุณสวสัดิ์ยามเช้าท่ีสดใส จังหวดัสตลู “สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธ์” ให้ท่านปฏิบตัิภารกิจ
สว่นตวั พร้อมบริการอาหารเช้า(มือ้1) ณ โรงแรม  

09.30 น. ทา่นชม สนัหลงัมงักร(ทะเลแหวก) สถานท่ีทอ่งเท่ียว Unseen เป็นสนัหาดทรายคล้ายทะเลแหวกกลาง
ทะเล แตเ่ป็นเปลือกหอยนบัล้านล้านตวัท่ีถกูคล่ืนซดัมาทบัถมกนั  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (มือ้2) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. น าท่านไป ท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะลงเรือเพ่ือเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะชม เกาะ

ตะรุเตา  น าทา่นถ่ายภาพแหง่ความประทบัใจพร้อมแวะเย่ียมชม อทุยานเกาะตะรุเตา หลงัจากนัน้เดิน
ชม เกาะไข ่น าทา่นชม ซุ้มประตหูิน ซึง่เป็นสญัลกัษณ์การทอ่งเท่ียวของจงัหวดัสตลูไว้เป็นท่ีระลึก 

 น าท่านชม หมู่บ้านชาวเล ชาวเล "อรัูกลาโว้ย ท่ียงัออกทะเลหาป ูหาปลามาขาย ยงัวิถีชีวิตดัง้เดมิท่ีได้
สืบทอดกันมาตัง้แต่บรรพบุรุษ จากนัน้เดินเล่น walking Street บน เกาะหลีเป๊ะ จากนัน้ชมพระ
อาทิตย์ตกท่ีขอบฟ้าอนัดามนัใต้  ณ Sunset Beach 

17.00 น.   บริการอาหารเย็น (มือ้3) ณ ร้านอาหาร      
18.30 น. น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั The Green Hotel (พกัห้องละ 2 ทา่น)  หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
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วันทีส่ามของการเดนิทาง            เกาะหนิงาม-ปะการงัเจด็ส-ีเกาะยาง-หาดทรายขาว-เกาะราวเีกาะอาดงั 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้า บริการอาหารเช้า (มือ้4) ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม  
09.00 น. น าท่านชม เกาะหินงาม สมัผสักับความต่ืนเต้น  และความประทบัใจกบัการด าน า้  ดปูะการัง อย่างจุ

ใจ ได้ถ่ายรูปกบัหาดหินสีด านิลอีกด้วย 
10.30 น. น าท่านชม ปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอนัสวยงาม  ณ..ร่องน า้จาบงั จากนัน้พาท่านไปท่ี 

เกาะยาง ลอยตวัดฝูงูปลานานาชนิด เชน่ ปลานีโม้ ปลาเสือ แหล่งด าน า้ตืน้ท่ีมีปะการังหวัผกักาด และ
ปะการังสีอีกมากมาย 

12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้5) ณ ร้านอาหาร  
13.00 น. น าทา่นชม หาดทรายขาว-เกาะราวี เป็นเสมือนเกาะฝาแฝดกบัเกาะอาดงั รอบเกาะราวีเต็มไปด้วยโขด

หินน้อยใหญ่ และหน้าผาสูงชนับริเวณเทือกเขาบนเกาะ ใจกลางเกาะเป็นป่าไม้ท่ีสมบูรณ์มาก เล่น
น า้หน้าชายหาดพร้อมกบัหมูป่ลานานาชนิด 

14.30 น. น าทา่นชม เกาะอาดงั เหมาะแก่การด าน า้ลึก ส ารวจรายละเอียดสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ได้ แตก็่สามารถด าบน
ผิวน า้ได้เชน่กนั เพราะน า้ทะเลคอ่นข้างใส และเหมาะแกการถ่ายภาพความประทบัใจอีกด้วย 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางเข้าสู่พกั The Green Hotel (ห้องละ 2 ทา่น) หรือเทียบเทา่ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มือ้6) ณ ร้านอาหาร 

วันทีส่ีข่องการเดนิทาง                                                                   ปากบารา-นครราชสมีา 

07.00 น. อรุณสวสัดิย์ามเช้าบริการอาหารเช้า(มือ้7) ณ ห้องอาหาร โรงแรม เก็บสมัภาระเตรียมตวัเช็คเอ้าท์ 
09.00 น. ออกเดนิทางกลบัสูท่า่เทียบเรือปากบารา 
12.00 น.      บริการอาหารกลางวนั (มือ้8) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น.      บริการอาหารเย็น (มือ้9) ณ ร้านอาหาร 
 __.__ น.  น าคณะทกุทา่นบ้านโดยสวสัดภิาพแล้วท่านจะประทบัใจมิรู้ลืม 
 

 
 

  หมายเหต ุ

อตัราคา่บริการทา่นละ บาท จ านวนผู้ใหญ่ขั้นต  า 50 ท่าน 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศ  2 ชัน้ VIP  
 คา่ท่ีพกั 2 คืน (หลีเป๊ะ) 
 คา่อาหารตามรายการะบ ุ8 มือ้  
 คา่เรือน าเท่ียว,เรือคายคั 
 คา่ธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีตามรายการระบุ 
 คา่ของวา่งและเคร่ืองดื่มบนรถ 
 คา่มคัคเุทศก์และผู้ชว่ยบริการ 
 คา่คาราโอเกะงานเลีย้งสงัสรรค์ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทาง  1,000,000  บาท คา่รักษาพยาบาล วงเงิน 500,000 บาท(ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่มินิบาร์ภายในโรงแรม 
 คา่ซกัรีด 
 คา่เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
 คา่อาหารนอกเหนือจากรายการก าหนด 

บรกิารพเิศษส าหรบัทา่น 

 ปา้ยคณะ  
 หมวกกนัแดด 
 จดัหาท่ีดงูานแก่ทา่น 
 กิจกรรมนนัทนาการตลอดเส้นทาง 
 ดแูลเอกสารเบิกจา่ยหนว่ยงานราชการ 

สิง่ทีค่วรตดิตวัไปดว้ย 

 ยารักษาโรค 
 รองเท้าสวมใสส่บาย 
 อปุกรณ์กนัแดด 
 กล้องถ่ายรูป 

เงือ่นไขการจองทวัร ์

  โอนเงินมดัจ าลว่งหน้า 30% ก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30  วนั สว่นท่ีเหลือทัง้หมดช าระในวนัเดนิทาง 
 โอนเงินมดัจ าการเดนิทาง ธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี นายวีรพงษ์  บญุยอ เลขท่ีบญัชี 4910084789 
 กรุณาสง่ช่ือ – นามสกลุ เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน เพ่ือท าประกนัภยัเดนิทาง 
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