Start & End : Hatyai Airport

บริษัท สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล จํากัด
TAT license: 41/0201

วันแรก

สนามบินหาดใหญ่ - หลีเป๊ะ - ราวี - หินงาม – ร่องนํ้าจาบัง – อ่ าวสอง (เที่ยง, เย็น)

เจ้ าหน้ าที่ CPS รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสูท่ า่ เทียบเรื อปากบารา เดินทางประมาณ 2 ชม.รับประทานอาหาร
กลางวัน ณ ร้ านอาหารบริ เวณท่าเรื อฯ ก่อนออกเดินทาง
11.30 น.
ออกจากท่าเรื อปากบาราท่องทะเลอันดามัน โดยเรื อโดยสารสปี ดโบ้ ท (Speed boat) เดินทางทั้งหมด 1 ชัว่ โมง
40 นาที ระหว่างทางแวะ อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา นมัสการเจ้ าพ่ อตะรุ เตา ชมพิพธิ ภัณฑ์ สถาน
กักกันนักโทษในอดีต ก่อน แวะถ่ายรูปเกาะไข่ ซุ้มประตูหินธรรมชาติสญ
ั ลักษณ์การท่องเที่ยว จ.สตูล
14.00 น.
ถึงเกาะหลีเป๊ ะ เรื อหางยาว รอรับคณะ เข้ าไปเก็บสัมภาระ ณ รี สอร์ ทที่พกั ก่อนนําสู่ เกาะหินงาม ชมความงาม
ของหาดหินสีดําที่ธรรมชาติบรรจงสร้ างมาให้ ทกุ ก้ อนมีประกายแวววาวเหมือนดังหินเจียระไนขึ ้นพร้ อมตํานานคํา
สาปที่จะเกิดขึ ้นสําหรับผู้ที่ลกั ลอบแอบนําหินติดตัวกลับไป ดํานํ ้าดูปะการังอ่อนเจ็ดสีบริ เวณ ร่ องนํา้ จาบัง จุด
ปะการังนํ ้าตื ้นที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สดุ แวะเดินเล่น ถ่ายรูป ณ หาดทรายขาว เกาะราวี ก่อนมุ่งสู่ อ่ าวสอง
ชมหมูบ่ ้ าน หอยมือเสือ หลากสีสนั หลังจากนั้น เดินทางกลับสูท่ ี่พกั ชมอาทิตย์อสั ดง พักผ่อน หรื อ จะเล่นนํ ้าต่อ
ตามอัธยาศัย
18.30 น.
รับประทานอาหารเย็น ก่อนเดินเล่น ชมวิถีชีวิตชาวเลบรรยากาศยามคํ่าคืนของเกาะหลีเป๊ ะ หรื อลิ ้มลองโรตีชาชัก
ของดีเมืองสตูล ชมดาว ราตรี สวัสดิค์ ะ

วันที่สอง

หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา

(เช้า)

08.00 น.
12.00 น.
13.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ก่อน เดินเล่นชื่นชมบรรยากาศบนเกาะหลีเป๊ ะ โดยรอบ ถ่ายรูปชายหาดฝั่ งหน้ าเกาะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร (ตามอัธยาศัย)
เตรี ยมนําสัมภาระขึ ้นเรื อหางยาว อําลาเกาะหลีเป๊ ะ มัลดีฟเมืองไทย เรื อหางยาว ส่งท่านที่ เรื อโดยสาร เพื่อ
เดินทางกลับสูท่ า่ เทียบเรื อ ฯ ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
15.00 น.
ถึงท่าเรื อ ฯ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พรอมภาพความประทับใจทีม่ รี ว มกัน แลวพบกันใหมนะคะ ;o)
หมายเหตุ
เรื อโดยสาร รอบแรกออกจากเกาะหลีเป๊ ะเวลา 09:30น.
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงกํ าหนดการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
สิ่งที่ควรเตรียม - ยากันยุง รองเท้ าแตะหุ้มข้ อกระชับ แว่นตา ครี มและหมวกกันแดด ของใช้ สว่ นตัว เช่น ยาประจําตัว เป็ นต้ น
ข้อควรปฏิบตั ิ เนือ่ งจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ให้เกิ ดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน มีธรรมชาติ ทีส่ วยงาม
ไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน บริ ษัทฯ เชื อ่ ว่า ท่านทัง้ หลายจะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ ทีม่ ี ค่านีไ้ ปพร้อมๆกันคะ โดย งดเว้น
การให้อาหารปลา ไม่หยิ บ ไม่เหยียบ ไม่จบั ปะการังหรื อสัตว์นํ้าทุกชนิ ดและไม่ทิ้งสิ่ งใดๆลงทะเลหรื อชายหาด ข อ บ คุ ณ ค ะ ^^
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อั ตราค่าบริการท่านละ

บาท (เด็ก 3-6 ปี คิด 50%, 7-9 ปี คิด70% ของราคาผูใ้ หญ่ นอนกับผูใ้ หญ่)

คณะเดินทาง : …. ท่าน ช่วงเวลาเดินทาง .....01 พฤศจิกายน – 19 ธั นวาคม, 11 มกราคม – 15 พฤษภาคม

รีสอร์ทที่พกั :จํานวนคน / คณะ
วารินทร์ บชี รีสอร์ ท : Standard Room
บันดาหยารี สอร์ ท : Superior Bungalow
เมาเท้ นรี สอร์ ท : Deluxe Garden View

โปรแกรมนี้รวม







เรื อโดยสาร ไปกลับ ท่าเรื อฯ – หลีเป๊ ะ
เรื อหางยาวนําเที่ยว พร้ อมเสื ้อชูชีพ
อาหาร 3 มื ้อ ผลไม้ นํ ้าดื่ม
ที่พกั 1 คืน (2 ท่านต่อห้ อง)
หน้ ากากและท่อหายใจสําหรับดํานํ ้า
ค่าบริ การอุทยานฯ สําหรับคนไทย
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มัคคุเทศก์ดแู ล
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1ล้ านบาท
ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 5 แสนบาท
บริ การ รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรื อฯ

โปรแกรมนี้ไม่รวม
o วันหยุดราชการ เทศกาลคริ สต์มาส ปี ใหม่ (20ธันวาคม-10มกราคม) ราคาปรับขึ ้น ท่านละ 300 – 800 บาทตามแต่รีสอร์ ท
o อาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ บริษัท ฯ เตรี ยมไว้ ให้
o ค่าทิป ตามแต่การบริ การ

“ เติมสีสนั ... ใน วันพักผอนสบายๆ ... กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”
หมายเหตุ

 ชําระเงินมัดจําก่อนการเดินทาง 50% หลังการสํารองที่พกั ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 419-2-10371-3
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 617-2-19225-0

เส้นทางท่องเที่ยวอื่ นๆ
o
o
o
o

ขึ ้นถํ ้าภูผาเพชรแสนอลังการ...สูล่ ํานํ ้าธรรมชาติน่าพิศมัยคลองลําโลน ทะเลแหวกสันหลังมังกร ถํ ้าเลสเตโกดอน จ.สตูล
ย้ อนรอยตํานาน พะนางเลือดขาวแห่งเกาะลังกาวี มาเลเซีย
วิถีชีวิตอิงธรรมชาติ ยํ่าหอยหาปลา อ.ละงู จ.สตูล
เที่ยวทะเลตรัง สัมผัสมหัศจรรย์ถํ ้ามรกต กลางทะเล
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o Unseen กระบี่สี่เกาะ ทะเลแหวก นํ ้าตกร้ อน สระมรกต
o กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก สุราษฎร์ ธานี
o ล่องเรื อชมบัวดูนกสัมผัสวิถีชีวติ ควายนํ ้า...สูอ่ ะเมซอนเมืองไทย จ.พัทลุง

“ S P I C E UP YOUR L I F E . . .BY . . .SATUN C.P.S. TRAVEL ”
รั บปรึกษาวางแผนจั ดทั วร์ สั มมนา ทั ศนศึกษา กิจกรรมสั นทนาการ แคมปิ้ ง อี โคทั วร์ และจั ดแรลลี่ทั่วไทย
สํารองห้ องพัก ตั๋ วโดยสาร ทั้ งในและต่างประเทศ เช่าเหมาเรือ รถบัส-รถตู้ปรั บอากาศ วีไอพี
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