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รหสัทวัร ์R79 

 
สดุยอดโปรแกรมทวัรส์ ำหรบักรุป๊เลก็ๆ 6 ท่ำน กบักำรเทีย่ว เกำะหลเีป๊ะ+ทวัรล์งักำว ีในโปรแกรมแบบมำครัง้
เดยีวได ้2 ประเทศ พรอ้มมไีกดบ์รกิำรท่ำนตลอดกำรเดนิทำง 

ก ำหนดกำร :: รำคำกรุ๊ปสว่นตวั 6 ท่ำน 

วนัแรก ท่ำเรอืปำกบำรำ-ซุม้ประตูเกำะไข-่ด ำน ้ำเกำะหลเีป๊ะ  
(เกำะหนิงำม เกำะอำดงั-รำว ีร่องน ้ำจำบงั) 

09.00 น. ทุกท่ำนพรอ้มกนั ทีท่่ำเรอืปำกบำรำ พรอ้มเชค็อนิทีเ่คำรเ์ตอรข์องบรษิทัฯ 

09.30 น. ลงเรอืเพื่อเดนิทำงสู ่ทรปิทะเลสตูล แวะถ่ำยรปู และชมบรรยำกำศของ ซุม้ประตูเกำะไข ่ทีซ่ึง่
เป็นแลนดม์ำรค์ของกำรเทีย่วหลเีป๊ะ 

  แวะเกำะหลเีป๊ะสง่คนทีจ่ะไม่ไปด ำน ้ำดปูะกำรงัทีเ่กำะหลเีป๊ะ จำกนัน้เรำเดนิทำงสู ่จุดด ำน ้ำดู
ปะกำรงัน ้ำตืน้ทีด่ำ้นหลงัของเกำะหนิงำม และขึน้ไปชมหนิสดี ำนลิบนเกำะหนิงำม ทีซ่ึง่มหีำด
เป็นหนิทัง้เกำะไม่เหมอืนกบัทีอ่ืน่ๆ ในทะเลอนัดำมนัทัง้หมด จำกนัน้เดนิทำงสู ่หำดทรำยขำว 
เกำะรำว ี

เทีย่ง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ชำยหำดเกำะรำว ี(แบบขำ้วกล่อง)(1) 
จำกนัน้เชญิท่ำนถ่ำยรปู มมุต่ำงๆ หรอื เล่นน ้ำไดต้ำมอธัยำศยั 

14.00 น. พำคณะด ำน ้ำดปูะกำรงัที ่อ่ำวสอง เกำะอำดงั ทีซ่ึง่มนี ้ำสมีรกต ชำยหำดขำวละเอยีด มปีะกำรงั
หวักะโหลกมำกมำย จำกนัน้พำคณะเดนิทำงสู่ ร่องน ้ำจำบงั ชมควำมงำมของหมู่ปะกำรงั 7 ส ีที่
ดทีีส่ดุของหมู่เกำะอำดงัรำวใีนปจัจุบนัครบั 

15.00 น. พำคณะเดนิทำงเขำ้สู ่เกำะหลเีป๊ะ ซึง่เป็นเกำะทีเ่ป็นทีพ่กั 

18.00 น. รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (2) 
จำกนัน้เชญิท่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยัท่ำมกลำงบรรยำกำศของเกำะหลเีป๊ะ อย่ำงแทจ้รงิ 

วนัทีส่อง หลเีป๊ะ-เกำะลงักำว-ีสสุำนพระนำงมสัสหุร ี- ลงักำวเีคเบิล้คำร-์ตลำดกวัฮ ์

07.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (3) 
จำกนัน้เชญิท่ำนอสิระพกัผ่อนต่อบนเกำะหลเีป๊ะ 

09.30 น. เชค็เอำรท์ออกจำกหอ้งพกั และเตรยีมตวัไปจ๊อบหนงัสอืเดนิทำง 

11.00 น. ออกเดนิทำงสู ่เกำะลงักำว ีโดยเรอืเฟอรร์ี ่

12.30 น. ถงึเกำะลงักำว ีพำคณะผ่ำนด่ำน ตม.มำเลเซยี และขึน้รถเดนิทำงสู ่รำ้นอำหำร 
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13.00 น. รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ รำ้นอำหำร (4) 

14.00 น. พำคณะชม สสุำนพระนำงมสัสหุร ีชมบ่อน ้ำทีท่่ำนเคยใช ้และบำ้นพกัของครอบครวัของท่ำน 
รวมทัง้ชมของใชท้ีพ่ระนำงมสัสหุรเีคยใชต้อนยงัมชีวีติอยู่ครบั และรบัฟงัประวตัจิำกวดีทีศั และ
กำรบรรยำยเพิม่จำกไกด ์

 พำคณะขึน้เคเบิล้คำรล์งักำว ีเพื่อชมววิของเกำะลงักำว ีบนยอดเขำมดัชงิชงั ซึง่เป็นยอดเขำทีส่งู
ทีส่ดุของเกำะลงักำว ีและเป็นหนึ่งในไฮไลรส์ ำหรบัคนมำเทีย่วลงักำวตีอ้งมำสมัผสัประสบกำรณ์
กำรนัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำของเกำะลงักำวคีรบั 

 หลงัจำกนัน้เชญิท่ำนชมย่ำนออรเ์รน้ทอลวลิเลจ ซึง่เป็นย่ำนกำรคำ้ทีก่ำรท่องเทีย่วสรำ้งขึน้มำให้
นกัท่องเทีย่วไดช้อ้ปป้ิงระหว่ำงรอขึน้เคเบิล้คำรค์รบั เชญิถ่ำยรปูทีส่ะพำนญีปุ่น่ 

 หลงัจำกนัน้พำท่ำนไปเลอืกซือ้ของฝำกที ่ย่ำนตลำดกวัฮ ์เป็นย่ำนขำยสนิคำ้ปลอดภำษทีีม่ชีื่อมำ
อย่ำงยำวนำน เลยครบั 

ค ่ำ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ รำ้นอำหำร (5) 

พกั เขำ้พกั ณ BELLA VISTA LANGKAWI หรอื ระดบัเดยีวกนั 

วนัทีส่ำม ถ่ำยรปูนกอนิทรยี-์ท่ำเรอืต ำมะลงั 

06.00 น. รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม (6) 
จำกนัน้เชญิท่ำนเกบ็บรรยำกำศหน้ำสระว่ำยน ้ำ และสนำมหญำ้ของโรงแรมซึง่อยู่ตดิกบัทะเล 
ตอนเชำ้บรรยำกำศดมีำกครบั 

08.00 น. เดนิทำงสู ่ท่ำเรอืลงักำว ีแวะถ่ำยรปูกบั พญำนกอนิทรยี ์ตวัใหญ่ทีเ่ป็นแลนดม์ำรค์ของเกำะลงักำ
ว ีก่อนลงเรอืกลบั 

09.00 น. คณะเดนิทำงกลบัดว้ยเรอืเฟอรร์ี ่จำกลงักำว ีสู ่ท่ำเรอืต ำมะลงัสตูล 

09.00 น. เมื่อถงึท่ำเรอืต ำมะลงั จ๊อบหนงัสอืเดนิทำงขำเขำ้เมอืงไทย และขึน้รถเดนิทำงต่อสู่ รำ้นอำหำร 

ราคาท่านละ  7,300   บาท 
รำคำน้ีรวม ::  

- ค่ำเรอืสปีทโบท้ด ำน ้ำวนัแรก พรอ้มไกด ์
- ค่ำอำหำร 6 มือ้ 
- ค่ำทีพ่กั 2 คนื พกัหอ้งละ 2 ทำ่น 
- ค่ำไกดน์ ำเทีย่วเกำะลงักำว ี
- ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำง วงเงนิสงูสดุ 1 ลำ้นบำท 
- ค่ำเรอืจำกลงักำว ีสู ่ท่ำเรอืต ำมะลงั 
- ค่ำรถตูน้ ำเทีย่วในลงักำว ี
- ค่ำเขำ้ชมสสุำนพระนำงมสัสหุร ี
- ค่ำขึน้เคเบิล้คำร ์
- ค่ำน ้ำดื่ม ผลไม ้ขนม บรกิำรระหว่ำสงกำรเดนิทำง 


