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รหัสทวัร ์R131 

เทีย่วหลเีป๊ะ ลงักาว ี
ถามด ูใครๆ ก็ไปกบัเทีย่วสนุกทวัร ์

พเิศษ:: 

-ด าน ้าดปูะการัง ทีห่ลเีป๊ะ เกาะไข ่เกาะหลเีป๊ะ ร่องน ้าจาบงั เกาะอาดงั เกาะราว ี

-ขึน้เคเบิล้คารเ์กาะลงักาว ี

-เขา้ Under Water World 

-ชมสสุานพระนางมัสสหุร ี

-รวมรถรับสง่ จากสนามบนิ 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง :: หลเีป๊ะ ลงักาว ี3 วนั 2 คนื 

วนัแรก หาดใหญ ่– ปากบารา – หลเีป๊ะ 

07.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญจ่ากนัน้น าทกุทา่นมุง่หนา้สู ่จ.สตลู น าทา่นมุง่สูท่า่เทยีบเรอืปาก

บารา จ.สตลู โดยเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทรอตอ้นรับ 

11.30 น.  น า คณะเดนิทางโดยเรอื Speed Boat เดนิทางสูเ่กาะหลเีป๊ะ รับประทานอาหารวา่งในเรอื แวะ

ถา่ยรูปที ่เกาะไข ่จากนัน้เมือ่ถงึเกาะหลเีป๊ะเปลีย่นเป็นเรอืหาง ณ.อา่วพัทยาเดนิทางตอ่ไป

ยังเกาะราว ีโดยเรอืหางน าเทีย่วชมหาดทรายสขีาวเนยีนดัง่ผงแป้งเลน่น ้าทะเลสเีขยีวมรกต 

ชมฝงูปลานานาพันธุ ์  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั แบบปิคนคิ จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะหนิงามชมความมหัศจรรยข์อง

ธรรมชาตทิีส่รา้งสรรคใ์หเ้กาะทัง้ เกาะมแีตห่นิทีก่ลมเกลีย้งพรอ้มรับฟังประวตัคิวามเป็นมา

และความเชือ่ตา่งๆ ของเกาะหนิงาม จากนัน้ด าน ้าดปูะการังเจ็ดสทีีส่มบรูณ์ สมัผัสฝงูปลา

หลากสสีรรคท์ีว่นเวยีนอยูข่า้งตัวที ่รอ่งน า้จาบงั 

17.00 น.  เดนิทางมุง่หนา้สูเ่กาะหลเีป๊ะ น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กเก็บสมัภาระท าภารกจิสว่นตวั 

 วารนิทร ์บชี รสีอรท์หรอืเทยีบเทา่ 3 ดาว  

บนัดาหยา วลิลา่  หรอื อาคริ่า หลเีป๊ะ รสีอรท์ หรอื สติา บชี รสีอรท์ หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว  

วนัทีส่อง หลเีป๊ะ - ลงักาว ี

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ พรอ้มเก็บสมัภาระเตรยีมเดนิทาง 

09.30 น.  อ าลา....เกาะหลเีป๊ะ น าคณะน่ังเรอืสปีทโบท้เดนิทางสูเ่กาะลังกาว ี

10.30 น.  ถงึ เกาะลงักาว ีผ่านพธิกีารตรวจหนังสอืเดนิทางน าคณะเดนิทางสู ่Cable Car ถงึสถานี

กระเชา้ลอยฟ้าน่ังกระเชา้ลอยฟ้าทีท่นัสมัยซึง่อยู่สงูกวา่ระดับน ้า ทะเลกวา่710 เมตร ชม

ทศันยีภาพบนยอดเขา Mat Chincangภายในออ้มกอดธรรมชาตเิงยีบสงบของเกาะลงักาว ี

และทศันยีภาพเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอนัดามันจากยอดเขาสงู รืน่รมยไ์ปกับธรรมชาตสิาย

ลม และทอ้งทะเลสคีราม 
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11.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร จากนัน้น าทา่นเขา้ชมสตัวน์ ้าทีU่nder Water World 

ทา่นจะไดต้ืน่ตาตืน่ใจกบัสตัวช์นดิใหมแ่หง่นี ้ปลาปิรันยา “ฝูงมฤตยูแหง่ทอ้งน า้” นก

เพนกวนิ ความน่ารักจากดนิแดนน ้าแข็งขัว้โลกเหนอื งูอนาคอนดา้ นกฟลาเมงโกแ้ละปลา

ทะเลนานาชนดิ เลอืกซือ้เครือ่งยาจ ีน ้าหอม  รังนก ฯลฯในหา้ง 

ZonSkoppingParadlse พพิธิภณัฑม์หาธรีอ์ดตีนายกรฐัมนตรปีระเทศมาเลเซยีซึง่เป็น

สถานทีร่วบรวมของ ทีร่ะลกึจากนานาอารยประเทศมอบใหเ้นือ่งในโอกาสตา่งๆไดถ้กูรวบรวม

เก็บ รักษาและจัดแสดงไวอ้ย่างสวยงามพพิธิภัณฑม์หาธรีอ์ดตีนายกรัฐมนตรปีระเทศ 

มาเลเซยี ซึง่เป็นสถานทีร่วบรวมของทีร่ะลกึจากนานาอารยประเทศทีม่อบใหเ้นือ่งในโอกาส 

ตา่งๆ ไดถู้กรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไวอ้ย่างสวยงาม ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีเชน่เหลา้ 

บหุรี,่โรต,ีแชมพูนมแพะ ชอ้คโกแลต เครือ่งครัวฯลฯ 

19.00 น.  บรกิารอาหารเย็น ณ รา้นอาหาร จากนัน้เชค็อนิเขา้สูท่ีพั่กพักผอ่นตามอธัยาศัย  

 GRAND CONTINENTAL LANGKAWI  HOTELหรอืเทยีบเทา่3ดาว 

CITY BAYVIEW HOTELหรอืเทยีบเทา่4ดาว 

วนัทีส่าม ลงักาว-ีต ามะลงั-หาดใหญ ่

07.00 น.  บรกิารอาหารเชา้ ณโรงแรมทีพั่ก 

08.00 น.  น าทา่นเยีย่มชมนมัสการสสุานพระนางมสัสรุหีรอืพระนางเลอืดขาวผูส้าปแชง่ลงักาว ีเจ็ด

ชัว่โคตรใหค้ณะไดข้อพรจากพระนางมัสสรุเีพือ่ความเป็นสริมิงคล. 

10.00 น.  คณะ เดนิทางสูท่า่เรอืกวัฮ ์เพลดิเพลนิกับบรรยากาศอนัร่มรืน่พรอ้มถา่ยภาพคูก่บั “ดาตารัน

ลงั” พญานกเหยีย่วสญัลักษณ์ของเกาะลงักาวไีวเ้ป็นทีร่ะลกึ... หรอืใครจะ เพลดิเพลนิกับการ

ซือ้สนิคา้ปลอดภาษีบรเิวณทา่เรอืกวัฮ ์  ซึง่มสีนิคา้มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อาทเิชน่ 

น ้าหอม เครือ่งส าอาง  เสือ้ผา้ ฯลฯ 

11.00 น.  บรกิารอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 

12.00 น.  เดนิทางกลบัโดยเรอืเฟอรร์ีป่รับอากาศ 

14.00 น.  ถงึทา่เทยีบเรอืต ามะลงัโดยสวัสดภิาพ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ อ.หาดใหญ ่

ราคา สอบถามทีเ่จา้หนา้ที ่
ราคานีร้วมแลว้ :: 

-คา่เรอืเทีย่วเกาะหลเีป๊ะ 

-คา่เรอืเดนิทางไปลงักาว ี

-คา่เรอืเดนิทางกลบัจากลงักาว ี

-คา่ทีพั่ก 2 คนื 

-คา่อาหาร 7 มือ้ 

-คา่เขา้ชม สสุานพระนางมัสสหุร ี

-คา่ขึน้เคเบิล้คาร ์

-คา่เขา้อนัเดอรว์อเตอรเ์วลิ 

-คา่เขา่เกลอรี ่

-คา่ไกดน์ าเทีย่ว 

-คา่ประกนัภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1,000,000 บาท 

-คา่รถรับสง่ จากสนามบนิ 

 


