รหัสทัวร์ R79

สุดยอดโปรแกรมทัวร์สำหรับกรุป๊ เล็กๆ 6 ท่ำน กับกำรเทีย่ ว เกำะหลีเป๊ะ+ทัวร์ลงั กำวี ในโปรแกรมแบบมำครัง้
เดียวได้ 2 ประเทศ พร้อมมีไกด์บริกำรท่ำนตลอดกำรเดินทำง
กำหนดกำร :: รำคำกรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่ำน
วันแรก
ท่ำเรือปำกบำรำ-ซุม้ ประตูเกำะไข่-ดำน้ำเกำะหลีเป๊ะ
(เกำะหินงำม เกำะอำดัง-รำวี ร่องน้ำจำบัง)
09.00 น.
ทุกท่ำนพร้อมกัน ทีท่ ่ำเรือปำกบำรำ พร้อมเช็คอินทีเ่ คำร์เตอร์ของบริษทั ฯ
09.30 น.
ลงเรือเพื่อเดินทำงสู่ ทริปทะเลสตูล แวะถ่ำยรูป และชมบรรยำกำศของ ซุม้ ประตูเกำะไข่ ทีซ่ ง่ึ
เป็ นแลนด์มำร์คของกำรเทีย่ วหลีเป๊ะ
แวะเกำะหลีเป๊ะส่งคนทีจ่ ะไม่ไปดำน้ำดูปะกำรังทีเ่ กำะหลีเป๊ะ จำกนัน้ เรำเดินทำงสู่ จุดดำน้ำดู
ปะกำรังน้ำตืน้ ทีด่ ำ้ นหลังของเกำะหินงำม และขึน้ ไปชมหินสีดำนิลบนเกำะหินงำม ทีซ่ ง่ึ มีหำด
เป็ นหินทัง้ เกำะไม่เหมือนกับทีอ่ น่ื ๆ ในทะเลอันดำมันทัง้ หมด จำกนัน้ เดินทำงสู่ หำดทรำยขำว
เกำะรำวี
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ชำยหำดเกำะรำวี (แบบข้ำวกล่อง)(1)
จำกนัน้ เชิญท่ำนถ่ำยรูป มุมต่ำงๆ หรือ เล่นน้ำได้ตำมอัธยำศัย
14.00 น.
พำคณะดำน้ำดูปะกำรังที่ อ่ำวสอง เกำะอำดัง ทีซ่ ง่ึ มีน้ำสีมรกต ชำยหำดขำวละเอียด มีปะกำรัง
หัวกะโหลกมำกมำย จำกนัน้ พำคณะเดินทำงสู่ ร่องน้ำจำบัง ชมควำมงำมของหมู่ปะกำรัง 7 สี ที่
ั บนั ครับ
ดีทส่ี ดุ ของหมู่เกำะอำดังรำวีในปจจุ
15.00 น.
พำคณะเดินทำงเข้ำสู่ เกำะหลีเป๊ะ ซึง่ เป็ นเกำะทีเ่ ป็ นทีพ่ กั
18.00 น.
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (2)
จำกนัน้ เชิญท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัยท่ำมกลำงบรรยำกำศของเกำะหลีเป๊ะ อย่ำงแท้จริง
วันทีส่ อง
หลีเป๊ะ-เกำะลังกำวี-สุสำนพระนำงมัสสุหรี - ลังกำวีเคเบิล้ คำร์-ตลำดกัวฮ์
07.00 น.
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (3)
จำกนัน้ เชิญท่ำนอิสระพักผ่อนต่อบนเกำะหลีเป๊ะ
09.30 น.
เช็คเอำร์ทออกจำกห้องพัก และเตรียมตัวไปจ๊อบหนังสือเดินทำง
11.00 น.
ออกเดินทำงสู่ เกำะลังกำวี โดยเรือเฟอร์ร่ี
12.30 น.
ถึงเกำะลังกำวี พำคณะผ่ำนด่ำน ตม.มำเลเซีย และขึน้ รถเดินทำงสู่ ร้ำนอำหำร
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13.00 น.
14.00 น.

ค่ำ
พัก
วันทีส่ ำม
06.00 น.

08.00 น.
09.00 น.
09.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำร (4)
พำคณะชม สุสำนพระนำงมัสสุหรี ชมบ่อน้ำทีท่ ่ำนเคยใช้ และบ้ำนพักของครอบครัวของท่ำน
รวมทัง้ ชมของใช้ทพ่ี ระนำงมัสสุหรีเคยใช้ตอนยังมีชวี ติ อยู่ครับ และรับฟงั ประวัตจิ ำกวีดที ศั และ
กำรบรรยำยเพิม่ จำกไกด์
พำคณะขึน้ เคเบิล้ คำร์ลงั กำวี เพื่อชมวิวของเกำะลังกำวี บนยอดเขำมัดชิงชัง ซึง่ เป็ นยอดเขำทีส่ งู
ทีส่ ดุ ของเกำะลังกำวี และเป็ นหนึ่งในไฮไลร์สำหรับคนมำเทีย่ วลังกำวีตอ้ งมำสัมผัสประสบกำรณ์
กำรนังกระเช้
่
ำลอยฟ้ำของเกำะลังกำวีครับ
หลังจำกนัน้ เชิญท่ำนชมย่ำนออร์เร้นทอลวิลเลจ ซึง่ เป็ นย่ำนกำรค้ำทีก่ ำรท่องเทีย่ วสร้ำงขึน้ มำให้
นักท่องเทีย่ วได้ชอ้ ปปิ้ งระหว่ำงรอขึน้ เคเบิล้ คำร์ครับ เชิญถ่ำยรูปทีส่ ะพำนญีป่ นุ่
หลังจำกนัน้ พำท่ำนไปเลือกซือ้ ของฝำกที่ ย่ำนตลำดกัวฮ์ เป็ นย่ำนขำยสินค้ำปลอดภำษีทม่ี ชี ่อื มำ
อย่ำงยำวนำน เลยครับ
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำร (5)
เข้ำพัก ณ BELLA VISTA LANGKAWI หรือ ระดับเดียวกัน
ถ่ำยรูปนกอินทรีย-์ ท่ำเรือตำมะลัง
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (6)
จำกนัน้ เชิญท่ำนเก็บบรรยำกำศหน้ำสระว่ำยน้ำ และสนำมหญ้ำของโรงแรมซึง่ อยู่ตดิ กับทะเล
ตอนเช้ำบรรยำกำศดีมำกครับ
เดินทำงสู่ ท่ำเรือลังกำวี แวะถ่ำยรูปกับ พญำนกอินทรีย์ ตัวใหญ่ทเ่ี ป็ นแลนด์มำร์คของเกำะลังกำ
วี ก่อนลงเรือกลับ
คณะเดินทำงกลับด้วยเรือเฟอร์ร่ี จำกลังกำวี สู่ ท่ำเรือตำมะลังสตูล
เมื่อถึงท่ำเรือตำมะลัง จ๊อบหนังสือเดินทำงขำเข้ำเมืองไทย และขึน้ รถเดินทำงต่อสู่ ร้ำนอำหำร

ราคาท่านละ 7,300 บาท
รำคำนี้รวม ::
- ค่ำเรือสปี ทโบ้ทดำน้ำวันแรก พร้อมไกด์
- ค่ำอำหำร 6 มือ้
- ค่ำทีพ่ กั 2 คืน พักห้องละ 2 ท่ำน
- ค่ำไกด์นำเทีย่ วเกำะลังกำวี
- ค่ำประกันภัยกำรเดินทำง วงเงินสูงสุด 1 ล้ำนบำท
- ค่ำเรือจำกลังกำวี สู่ ท่ำเรือตำมะลัง
- ค่ำรถตูน้ ำเทีย่ วในลังกำวี
- ค่ำเข้ำชมสุสำนพระนำงมัสสุหรี
- ค่ำขึน้ เคเบิล้ คำร์
- ค่ำน้ำดื่ม ผลไม้ ขนม บริกำรระหว่ำสงกำรเดินทำง
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