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เทีย่วคุ้ม 2 เกาะ 2 ประเทศ 
เกาะหลเีป๊ะ สตูล + เกาะลงักาว ีมาเลเซีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรือวิง่กลบัมาท่าเรือปากบารา แล้วไปต่อเรือทีท่่าเรือต ามะลัง 

(คณะส่วนตวั 10 ท่าน) 
ก าหนกการเกินทาง  (ไม่ตรงวนัหยุก และเทศกาลบนเกาะหลเีป๊ะ) 
วันแรก ท่าเรือปากบาราสตูล  เกาะตะรุเตา  เกาะไข่ เกาะหนิงาม ร่องน า้จาบัง เกาะหลีเป๊ะ        (- / L / D) 

เช้า เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะ ณ ท่าเรือปากบารา จงัหวดัสตลู 
11.30 น. คณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน เกาะตะรุเตา ท่านจะได้รับฝัง

เร่ืองราวผ่านการร้อยเรียงของมัคคุเทศก์ผู้ ช านาญในเส้นทางนี ้และท่านจะสบายใจมากขึน้ด้วย
ทีมสต๊าฟผู้ เป็นมิตร 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาดเกาะตะรุเตา (1) แบบกล่อง  
 หลงัจากนัน้ น าคณะสู ่เกาะท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเท่ียวของสตลู ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้

นกัทอ่งเท่ียวรู้จกัมขุแท้แหง่อนัดามนันัน้คือ อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะได้ถ่ายรูป
และมีเวลาในการลอดซุ้มประตหูินธรรมชาตกิลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแล้วทา่นจะไมลื่มวา่ครัง้
หนึง่ทา่นได้มายืนอยู ่ณ ท่ีแห่งนี ้เกาะไข่ ทะเลสตูล 
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จากนัน้ น าทา่นสมัผสัความต่ืนเต้น และความประทบัใจ ดปูะการัง อยา่งจใุจ ณ อ่าวสอง เกาะอาดัง เพ่ือ
ชมความงามของปะการังหวักะโหลก และ ปะการังสมอง พร้อมกบัฟงูปลา เชน่ ปลาเสือ ปลานิโม 
ปลากาตนู หอยมือเสือ เป็นต้น จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัหาดทรายขาว-เกาะราวี น าทา่น
เลน่น า้หนาชายหาดพร้อมกบัหมูป่ลานานาชนิด หลงัจากนัน้น าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขา
กวาง ณ เกาะยาง และน าท่านเดนิทางสูเ่กาะหนิงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม พร้อมทัง้เรียงหินตาม
ความเช่ือ และหลงัจากนัน้ น าคณะด าน า้ ณ จดุท่ีเป็นไฮไลน์ของทะเลสตลู ณ ด้านหลังของเกาะ
หนิงาม หลงัจากนัน้น าท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาตใิต้ท้องทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน า้จาบัง 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องหารหารของรีสอร์ท (2) 
พกั เข้าพกั ณ   วารินทร์บีชรีสอร์ท หรือ เท่ียบเท่า 
วนัท่ีสอง หลีเป๊ะ ทา่เรือปากบารา ท่าเรือต ามะลงั เกาะลงักาวี สสุานพระนางมสัสหุรี                   (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)  
08.30 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรือ เพ่ือเตรียมตวัอ าลาท้องทะเลสตลู 
11.00 น. คณะเดนิทางมาถึงยงัทา่เทียบเรือ ปากบารา จากนัน้ให้ท่านมีเวลาในการจดัเตรียมของ เข้าห้องน า้ 

จากนัน้เชิญคณะขบัรถของท่านเอง เพื่อเดนิทางไปยงั ทา่เรือต ามะลงั 
หมายเหต ุ ชว่งท่ีเดนิทางจาก ทา่เรือปากบารา ไป ยงั ทา่เรือต ามะลงั ทา่นต้องน ารถของทา่นเดนิทางไปจอดไว้ท่ี 

ทา่เรือ ต ามะลงั เพื่อวนักลบัมาจะได้ไมต้่องกลบัมารับรถท่ี ทา่เรือปากบาราอีกรอบ และเป็นการ
ประหยดัคา่ใช้จา่ยกวา่ ใช้รถของทางเราอีกด้วยครับ (การเดนิทางชว่งนีไ้มร่วมอยูใ่นรายการทวัร์) 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (4) 
13.30 น. น าคณะเดนิทางสูห่มูเ่กาะแหง่มนต์ขลงั “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ  ระหวา่นัง่เรือ

ทีมงานมีบริการน า้หวาน และขนมบริการ พร้อมทัง้ดหูนงัท่ีทางเรือเฟอร์ร่ีเปิดบริการ (ใช้เวลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.) 

14.30 น. เดนิทางถึง เกาะลังกาวี ตรวจหนงัสือเดนิทาง จากนัน้น าทา่นเย่ียมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาป
เกาะลงักาวีไว้ 7 ชัว่อายคุน บดันีช้ว่งเวลาได้ผา่นพ้นมาแล้ว เกาะลงัการวี ความเจริญรุ้งเรืองขึน้ ตา่ง
คนก็ตา่งหลัง่ไหลมาเพ่ือชม สสุานของพระนางฯ และขอพร (ตามความเช่ือ) 

 จนได้เวลาท่ีเหมาะสมน าคณะเดนิทางสู ่ย่านช้อปปิง้ ณ ย่านตลาดกัวฮ์ ให้ทา่นได้เลือกสินค้าปลอด
ภาษีได้อย่างจใุจ อาทิ เหล้า บหุร่ี โรตี เคร่ืองส าอาง น า้หอม ช้อคโกแลต เสือ้ผ้า เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (5) จากนัน้ เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพกัผอ่นตาม
อธัยาศยัพกั 
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พัก น าคณะเข้าพัก   ณ BALLA VISTA LANGKAWI HOTEL หรือ ระดับเดียวกัน 
วนัท่ีสาม เคเบิล้คาร์ (Oraintall Village) - ดาตารันลงั  - ทา่เรือต ามะลงั                                      (B/--/--) 
06.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนัน้น าคณะเดินทางสู่ เคเบิล้คาร์ (Cable Car) ณ สถานีกระเช้าต้นทาง มีหมู่บ้าน Oriental 

Village ให้ทา่นได้ถ่ายรูปตามมมุตา่งๆ เชน่ สะพานญ่ีปุ่ น มมุของท่ีระลกึ  ทา่นจะได้นัง่กระเช้าลอย
ฟ้าท่ีทนัสมยั ซึง่อยูส่งูกวา่ระดบัน า้ทะเลกวา่ 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang 
ภายในอ้อมกอดธรรมชาตท่ีิเงียบสงบของเกาะลงักาวี และทศันียภาพของเกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเล
อา่วไทย จากยอดเขาสงู ร่ืนรมย์ไปกบัธรรมชาต ิสายลม  ท้องทะเลสีคราม 

 จากนัน้น า คณะเดินทางสู ่ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อมถ่ายภาพคูก่บั "ดา
ตารันลัง” พญานกเหย่ียวสญัลกัษณ์ของเกาะลงักาวีไว้เป็นท่ีระลกึ หรือจะเพลิดเพลินกบัการซือ้
สินค้าปลอดภาษี บริเวณทา่เรือกวัฮ์ ซึง่มีสินค้ามากมายให้ทา่นได้เลือกซือ้ 

12.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สือ้ชูชีพ 
เป็นต้น 

13.30 น. ถึงทา่เทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดภิาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุทา่นในการจดัเก็บ
สมัภาระขึน้รถ พร้อมทัง้อ าลาคณะ ด้วยร้อยยิม้และความประทับใจ จากนัน้น าคณะเดนิทางกลบั
โดยสวสัดภิาพ 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ เกาะลงักาวี ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการ    
รายการ ราคาต่อท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

หลีเป๊ะ+ลังกาวี (วิ่งกลับมาปากบารา) 6,100 บาท 1,800 บาท 

 
อตัราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าเรือสปีทโบท้ เดินทางไปกลบั เกาะหลีเป๊ะ แบบจอยกบัคนอ่ืนๆ 
 ค่าเรือเล็กหางยาว 10 ท่าน 1 ล า (กรุ๊ปส่วนตวั) 
 ค่าเรือเฟอร์ร่ีเดินทางไปกลบัเกาะลงักาว ี
 ค่ารถตูน้ าเท่ียวในเกาะลงักาวี 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2  ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 6 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  อุทยานตะรุเตา,เคเบิ้ลคาร์ลงักาวี,สุสานพระนางมสัสุหรีลงักาว ี
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 100,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

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

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


