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ก ำหนดกกำเดกนดาำ   

วดัแเก หนำกใหนญ่-สตูล-ถ ำ้ภูผำดพชเ-ปำกบำเำ                                                                                            (-- / L / D) 
ตามเท่ียวบิน รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นเดินทางสู่ อ.มะนงั จงัหวดัสตูล 
เท่ียง แวะ  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (1) 
บ่าย เท่ียว ถ ้าภูผาเพชร ถ ้าท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และ ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก ดา้นในเป็นถ ้าท่ีกวา้งเดินสบายมีทางเดิน

ส าหรับนกัท่องเท่ียวสะดวก และมีแสงไฟส่องสหวา่งระหวา่งทางเดิน ใชเ้วลาเดินชมในถ ้าภูผาเพชร 2 ชม. เป็นอยา่ง
นอ้ย 

 หลงัชมถ ้าเสร็จ พาคณะเดินทางสู่ ยา่นชายหาดท่ีพกั ณ ยา่นท่าเรือปากบารา 
พกั พาคณะเขา้พกั   ณ ดลคดาอเ์ดเสเีสอเ์าา่ำดเือปำกบำเำ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 
วดัสอ  า่ำดเือปำกบำเำสตูล – ดกำะตะเุดตำ – ดกำะไข่ – ดกำะหนลดีป๊ะ                                                           (B / L / D) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) 
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10.30 น. คณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน ดกำะตะเุดตำ ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผ่านการ
ร้อยเรียงของมคัคุเทศกผ์ูช้  านาญในเสน้ทางน้ี และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยทีมสตา๊ฟผูเ้ป็นมิตร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด  (4 ) แบบกล่อง จากนั้นใหท่้านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 หลงัจากนั้น น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ ดกำะไข่ เกาะท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกั

มุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุายำดแห่น ชำตนหนมู่ดกำะตะเุดตำ ใหค้ณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุม้ประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึงท่านไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี ดกำะไข่ าะดลสตูล 

16.00 น. น าท่านเยีย่มชมหมู่บา้นชาวเล เดินเล่นน ้ า walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นน าชม พระอาทิตยต์ก ท่ีขอบฟ้าอนั
ดามนัใต ้ณ Sunset Beach  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งหารของรีสอร์ท (5) 
พกั ดข้ำพกั ณ   VARIN BEACH RESORT KOH LIPE 

ดป็ดห้นอ พกัแบบห้นอ แอเ์สแตดกำเ์ต พกั ห้นอ ละ 2 า่ำด 

วดัาีส่ำม ดกำะหนลดีป๊ะ – ดกำะอำก ัเำว ี- หนำกาเำยขำว-ดกำะยำ -ดกำะหนนด ำม                                                      (B/L/D)                                                           
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (6) จากนั้นอิสระ กบัการเล่นน ้ าชายหาดพทัยา 
08.00 น. น าท่านสมัผสัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจ ดูปะการัง โซนในอยา่งจุใจ  

ท่ี หนำกาเำยขำว-ดกำะเำว ีน าท่านเล่นน ้ าหนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด จากนั้นน าคณะ ด าน ้ าดูปะการังต่อ 
ณ จุกก ำด ำ้อ่ำวสอ  ณ ดกำะอำก ั 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด (7)  แบบกล่อง 
13.00 น. หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ณ ดกำะยำ  และน าท่านเดินทางสู่ดกำะหนนด ำม ชมหาดหินอนั

สวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ เ่อ ด ำ้จำบั  
พกั ดข้ำพกั ณ   VARIN BEACH RESORT KOH LIPE 

ดป็ดห้นอ พกัแบบห้นอ แอเ์สแตดกำเ์ต พกั ห้นอ ละ 2 า่ำด 
18.00 น.  บริการอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (8) แบบบาบีคิวเซ็ตโตะ๊ 
วดัาีส่ี่ ดกำะหนลดีป๊ะ-ล ักำว-ีดคดบนล้คำเ์-พนพนธภณัฑื กเ.มหนำธีเ์                                                                          (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (9)  

จากนั้นอิสระพกัผอ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ระหวา่งรอข้ึนเรือท่ีจะเดินทางไปยงั เกาะลงักาว ี
11.30 น. เช็คอินข้ึนเรือ พร้อมจีอปหนงัสือเดินทาง ออกนอกประเทศ เพ่ือเดินทางโดยเรือ ไปยงัเกาะลงักาว ีประเทศมาเลเซีย 

ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. และเวลามาเลเซีย จะเร็วกวา่เมืองไทย 1 ชม. 
14.00 น. เดินทางถึง ดกำะล ักำว ีตรวจหนงัสือเดินทาง 

บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (10) 
 จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ดคดบนล้คำเ์ (Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง มีหมู่บา้น Oriental Village ใหท่้านได้

ถ่ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพานญ่ีปุ่น มุมของท่ีระลึก  ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซ่ึงอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้ าทะเลกวา่ 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะ
ลงักาวี และทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้ง
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ทะเลสีคราม 
 จากนั้นน าคณะชม พนพนธภณัฑ์กเ.มหนำธีเ์  มูฮมัหมดั ชมของท่ีระลึกท่ีนานาประเทศมอบไวใ้หแ้ก่อดีตนายกรัฐมนตรี 

เป็นจ านวนมาก อาทิ เคร่ืองแกว้คริสตลั รถยนต ์ ผา้ไหม ฯลฯ 
ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (11) 
พกั ดข้ำพกั  ณ BAHAGIA LANGKAWI HOTEL หนเือ ดายีบดา่ำ 
วนัท่ีหา้ ลงักาว ี– สุสานพระนางมสัสุหรี – ชอ้ปป้ิงตลาดกวัฮ ์-  ดาตารันลงั (รูปป้ันนกอินทรีย)์                            (B/L/--) 
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (12) 
 จากนั้นน าท่านเยีย่มชม สุสำดพเะดำ มสัสุเี ผูส้าปเกาะลงักาวไีว ้7 ชัว่อายคุน บดัน้ีช่วงเวลาไดผ้า่นพน้มาแลว้ เกาะ

ลงัการว ีความเจริญรุ้งเรืองข้ึน ต่างคนก็ต่างหลัง่ไหลมาเพ่ือชม สุสานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ) จน
ไดเ้วลาท่ีเหมาะสมน าคณะเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่ำดตลำกกวัฮ์ ใหท่้านไดเ้ลือกสินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งจุใจ อาทิ 
เหลา้ บุหร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น ้ าหอม ชอ้คโกแลต เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ 

 จากนั้นน า คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกวัฮ ์เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อมถ่ายภาพคู่กบั "กำตำเัดล ั” พญานก
เหยีย่วสญัลกัษณ์ของเกาะลงักาวไีวเ้ป็นท่ีระลึก หรือจะเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมี
สินคา้มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือ 

12.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภยั เช่น ส้ือชูชีพ เป็นตน้ 
13.30 น. ถึงท่าเทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดิภาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่านในการจดัเก็บสมัภาระข้ึนรถ 
เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (13) 
 จากนั้นน าคณะเดินทางกลบัสู่ สดำมบนดหนำกใหนญ่ 
18.00 น. ส่งคณะเดินทางกลบัอยา่งปลอดภยัท่ี สนามบินหาดใหญ่ 

ดาีย่ว ดกำะหนลดีป๊ะ ให้นถูกใจ ไปกบัดเำ ดาี่ยวสดุกาวัเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัเำค่ำบเนกำเดี ้  

คณะผู้ดกนดาำ  เำคำ/า่ำด พกัดกี่ยวจ่ำยดพนม่ 

คณะดกนดาำ ข้ัดต ่ำผู้ใหนญ่ 10 า่ำด 
พกัห้นอ ละ 2 า่ำด 

ดป็ดห้นอ พกัแบบแอเ์สแตดกำเ์ต 

10,444 บำา 2,800.- 

อตัเำค่ำบเนกำเดี้เวม   
 ค่าเรือสบีทโบท้เดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ 
 ค่าเรือเฟอร์ร่ีเดินทางไปกลบัเกาะลงักาว ี
 ค่าเรือเล็ก (เรือหางยาว) น าเท่ียวเกาะหลีเป๊ะ 
 ค่ารถตูน้ าเท่ียวในเกาะลงักาว ี
 ค่าท่ีพกั  4 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 13 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
 ค่ารถรับ ส่ง จากหาดใหญ่ 

อตัเำค่ำบเนกำเดีไ้ม่เวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


