รห ัสโปรแกรม : 18492 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เรา ขอนาท่านสู่หมูเ่ กาะทีอ่ ยู่ใต้สุดของประเทศ ในอดีตเคยเป็ นทีค่ ุมขังของนักโทษการเมือง จนได้ช่อื ว่า นรกตะรุเตา แต่ปจั จุบนั
กลายเป็ น สรรค์ตะรุเตา หมูเ่ กาะที่หนาแน่นไปด้วยเวิ้งอ่าว ขายหาดที่ขาวละเอียดดัง่ แป้ ง ป่ าปะการังทีส่ มบูรณ์ ดงปะการังอ่อน และ
หนาแน่ นด้วยฝูงปลา ทัศนียภาพอันแปลกตาเป็ นซุม้ ประตูโค้งที่ เกาะไข่ หาดหินงาม ทีล่ อื ชื่อ แต่สุดยอดตะโง๊ะ เราจะพาท่านซอกแซก
เจาะลึกไม่ใช่พบหมูเ่ กาะนี้เพียงแค่ผ่านทางเท่านัน้ ยังพาท่านไปสารวจแหล่งปะการัง ท่ามกลางธรรมชาติ ทีส่ วยงาม

วันแรก

กรุงเทพฯ-ตรัง

17.00 น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝัง่ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับโดยเจ้าหน้าที่ อย่างอบอุ่น
17.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ ฟังเรื่องราวจากมัคคุเทศก์ รับประทานอาหารคา่ (1)ที่ ภัตตาคาร นิ วรสทิพย์(เซทเมนู ) (พัก
ค้างคืนบนรถ )

วันที่สอง
07.00 น.
08.00 น.
10.00 น.
11.00 น.

ตรัง-สตูล-ท่าเรือปากบารา-เกาะตะรุเตา-เจ้าพ่อตะรุเตา-เกาะไข่
อรุณสวัสดิ์ ณ จ.ตรัง รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม และให้ท่านได้ทาธุระส่วนตัว
เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จ.สตูล
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
นาคณะลงเรือสปี ดโบ้ท มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอนั อุดม
สมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น. เดินทางถึง เกาะตะรุเตา นาท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สมควรแก่เวลานาท่านแวะชมซุม้ ประตูหนิ คลา้ ยงวงช้างซึง่
เรียกว่า เกาะไข่ (ซุม้ ประตูแห่งรัก) สัมผัสนา้ ทะเลใส สีเขียวมรกต ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพ
ไว้เป็ นทีร่ ะลึก สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ ะ
13.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ นาคณะเข้าทีพ่ กั วารินทร์ บีช รีสอร์ท บริการอาหารเที่ยง(SET BOX) มื้อที่3 ให้ท่านได้
อิสระกับการเล่นนา้ ชายหาดบนเกาะหลีเป๊ ะ นา้ ทะเลสีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึง่ สวยงามมาก
17.00 น. นาทุกท่านเดินทางสู่ หาดซันเซ็ท จุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ุดบนเกาะหลีเ่ ป๊ ะ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
18.00 น. จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ถนนคนเดินหลีเป๊ ะ อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย หลังจากอิม่ อร่อยกับอาหารมื้อคา่ ท่านได้ดม่ื ดา่
กับบรรยากาศยามคา่ คืนของเกาะหลีเป๊ ะ ...พักผ่อน ตามอัธยาศัย
พักค้างแรม ณ วารินทร์ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ ะ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ2-3ท่าน
วันที่สาม
หลีเป๊ ะ – ดาน้ าตามเกาะ-ร่องน้ าจาบัง –หินงาม-เกาะราวี-เกาะอาดัง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ร้านอาหารรีสอร์ท
09.00 น. หลังอิม่ อร่อยกับอาหารมื้อเช้า นาท่านเดินทางด้วยเรือหางยาว(ส่วนตัว) ดานา้
ดูปะการังนา้ ตื้นหลากสีสนั ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน
ณ ร่องน้ าจาบัง ประดุจดัง่ สวรรค์แห่งโลกใต้นา้ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นนา้
ทะเลสีฟ้าครามทีค่ ่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็ นสีมรกต ...อิสระกับการพักผ่อนตาม
อัธยาศัยจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจาก
ธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนาเก็บออกมา) เมือ่ คลืน่ ซัดกระทบหิน จะเกิดความ
แวววาวของหินทีก่ ระทบแสงแดดและคลืน่ ทะเล สวยงามมาก จากนัน้ นาท่าน
เดินทางสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี
12.00 น. คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี รับประทานอาหารกลางวัน (5)SET
BOXพร้อมสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ ง นา้ ทะเลสีเขียวมรกตซึง่ หาดู ได้
ยากมาก
บ่าย
นาคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดานา้ ดูปะการังที่ เกาะยาง นาท่านสัมผัสโลกใต้ทะเล จากนัน้ เดินทางสู่ อ่าวสอง
เกาะอาดัง จุดดานา้ อีก1จุดทีม่ ปี ะการังทีส่ วยงาม ชมความงามของธรรมชาติทส่ี ร้างสรรค์ไว้อย่างลงตัว สมควรแก่เวลานา
ท่านกลับเกาะหลีเป๊ ะ เข้าทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. อิสระอาหารคา่ ณ ถนนคนเดินเกาะหลี่เป๊ ะ
พักค้างแรม ณ วารินทร์ รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ ะ ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า ห้องละ2-3ท่าน
วันที่ส่ี เกาะหลีเป๊ ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท
08.00 น. หลังอาหารให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจก่อนอาลาเกาะหลีเป๊ ะ
09.30 น. นาท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา สปี ดโบ้ท (จอย)
11.30 น. เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา นาท่านขึ้นรถโค้ช
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(7) ร้านอาหารท้องถิ่น

นาท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ระหว่างทางแวะ สักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์คู่บา้ นคู่เมืองชาวสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระ
ธาตุไชยา ซื้อของฝากไข่เค็มตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารคา่ (8)ที่ พลับพลาซีฟ๊ ูด แล้วเดินทางกลับ
วันที่หา้ กรุงเทพมหานคร
07.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยวัสดิภาพ................
บ่าย

หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลีย่ นแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก
สิง่ ที่ควรนาติดตัว ครีมกันแดด ยาประจาตัว กล้องถ่ายรูป รองเท้าแตะ และหัวใจทีร่ กั ธรรมชาติ

ใบเสนอรายละเอียด
กาหนดเดินทางวันที่ 11-15 เมษายน 2563 สงวนสิทธิยกเลิกการเดินทางหากสมาชิกไม่ถงึ 30 ท่าน
วารินทร์ รีสอร์ท ห้องแอร์ ท่านละ 7,999 บาท
วารินทร์ รีสอร์ท ห้องพัดลม ท่านละ 6,999 บาท

อัตรานี้ รวม
 รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 เรือท่องเทีย่ วหมูเ่ กาะตะรุเตา - เกาะหลีเ่ ป๊ ะ
 อาหารตามรายการที่ระบุ และ เครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 ทีพ่ กั เกาะหลีเป๊ ะ พัก วารินทร์ รีสอร์ท 2 คืน (ตามราคาที่ท่านเลือก)
 วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท,วงเงินอุบตั เิ หตุ 100,000 บาท
 มัคคุเทศก์ และผูช้ ่วย
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด
 ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และ ภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จ)
 ค่าเครื่องดื่มทีม่ แี อลกอฮอล์ และอาหารทีส่ งั ่ เพิ่ม
 ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับ 500 บาท ต่อ1 ท่าน ต่อทริป
เงือ่ นไขการชาระเงิน
มัดจาการเดินทางท่านละ 1,500 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
การคืนบัตรเดินทาง
- แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
- ก่อนเดินทาง 15 วัน (ทาการ) ยึดมัดจา
- แจ้งภายใน 15 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี

