Start & End : Hatyai Airport

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

วันแรก
11.30 น.

18.30 น.

สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา – หลีเป๊ะ (เที่ยง, เย็ น)
เจ้ าหน้ าที่ รอรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางสูท่ ่าเทียบเรื อปากบารา เดินทางประมาณ 2 ชม.
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหารบริ เวณท่าเรื อฯ ก่อนออกเดินทาง
ออกจากท่าเทียบเรื อปากบาราท่ องทะเลอันดามัน โดยเรือโดยสาร Speed Boat เดินทางทั้งหมด 1 ชัว่ โมง
40 นาที ระหว่างทาง แวะ อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา นมัสการเจ้ าพ่ อตะรุ เตา ชมพิพธิ ภัณฑ์ สถาน
กักกันนักโทษในอดีต ก่อนมุ่งสูเ่ กาะไข่ แวะ ถ่ายรูปซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์การท่องเที่ยว จ.สตูล
เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ ะ เรื อหางยาวรับคณะ เข้ าที่พกั เก็บสัมภาระ พักผ่อน ถ่ายรูป เล่นนํ ้าหน้ ารี สอร์ ท ไกด์นดั
สาธิตวิธีการใช้ หน้ ากาก เพื่อความพร้ อมและคุ้นเคยก่อนสัมผัสโลกใต้ ท้องทะเลในวันรุ่งขึ ้น
รับประทานอาหารเย็น ณ รี สอร์ ท พักผ่อน เดินเล่นชมบรรยากาศยามคํา่ คืนของเกาะหลีเป๊ ะ แวะลิ ้มลอง โรตี
ชาชัก ของดีเมืองสตูล ก่อนชมดาว พักผ่อนราตรี สวัสดิ์

วันที่สอง

หินซ้อน – ไม้ไผ่ – อ่ าวกํานัน – ผึ้ง - รอกลอย (เช้า, เที่ยง, เย็ น)

08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท พร้ อมเตรี ยมสัมภาระ
ลงเรื อหางยาว ออกเดินทางท่ องโลกใต้ ท้องทะเล
 เกาะหินซ้ อน ธรรมชาติมหัศจรรย์ที่ก่อเกิดหินก้ อนโต 2 ก้ อนซ้ อนทับกัน
หมู่ปะการังอ่อนสีสนั สวยงามบริ เวณหน้ าเกาะหินซ้ อน
 ชมสวนดอกไม้ ทะเล และปะการังแข็งจําพวก ปะการังสมอง โขด ผักกาด
แซมด้ วยเขากวาง ณ อ่ าวไม้ ไผ่
 รั บประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่ อง) ที่อ่าวกํานัน หาดทรายขาว
แสนละเอียด นุ่มเนียนเท้ ายามสัมผัส พักผ่อนซักพักท่ามกลางธรรมชาติ
แสนสงบในอ่าวนี ้...เวิ้ งทะเลนีเ้ ป็ นของเรา...
 เกาะผึง้ ชม ปะการังอ่อน ห้ อมล้ อมด้ วยฝูงปลามากมาย
 เกาะรอกลอย เกาะเล็กๆ หาดทรายขาวๆ (แวะได้ แต่ขึ ้นอยูก่ บั สภาพ
ระดับนํ ้าขึ ้นลง) ก่อนเดินทางกลับสูท่ ี่พกั พักผ่อน เล่นนํ ้าต่อตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท

วันที่สาม

ร่องนํ้าจาบัง-ราวี–หินงาม-อ่ าวสอง เกาะอาดัง

(เช้า, เที่ยง, เย็ น)
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08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ต พร้ อมเตรี ยมสัมภาระ
ลงเรื อหางยาว ออกเดินทางท่ องโลกใต้ ท้องทะเล...ต่ อ...(ภาค 2)
 ปะการังอ่อนเจ็ดสีบริ เวณ ร่ องนํา้ จาบัง จุดปะการังนํ ้าตื ้นที่สวยงามและ
สมบูรณ์ที่สดุ
 เกาะหินงาม หาดหินสีดําที่ธรรมชาติบรรจงเจียระไนขึ ้นให้ มีประกายแวววาว
พร้ อมตํานานคําสาปที่จะเกิดขึ ้นถ้ าแอบนําหินติดตัวกลับไป
 รั บประทานอาหารกลางวัน(กล่ อง) ณ หาดทรายขาว เกาะราวี เอนกาย
พักผ่อนอิงแอบกับธรรมชาติอนั แสนสงบและร่มรื่ น
 อ่ าวสอง เกาะอาดัง พบหอยแม่เสือมากมายหลากหลายสี
รั บประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ต

วันที่สี่

เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

(เช้า)

08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า เก็บสัมภาระ เช็คเอาท์ จากที่พกั เรื อหางยาว ส่งท่านสู่ เรื อโดยสารสปี ดโบ้ ท
ออกเดินทางสูท่ า่ เทียบเรื อปากบารา
รถตู้ รอรับ เดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้ อมรอยยิ ้มแห่งความสุขบนใบหน้ า :o)
แล้ วอย่าลืม แบ่งปั นความประทับใจให้ แก่กนั นะคะ :o)
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงกํ าหนดการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
สิ่งที่ควรเตรียม - ยากันยุง รองเท้ าที่กระชับง่ายต่อการขึ ้นลงเรื อ ครี มแว่นตาหมวกกันแดด ของใช้ สว่ นตัว ยาประจําตัว เป็ นต้ น

ข้อควรปฏิ บตั ิ เนือ่ งจากบริ ษทั ฯ ตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ให้เกิ ดการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน มีธรรมชาติ ที่
สวยงามไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน บริ ษัทฯ เชื อ่ ว่า ท่านทัง้ หลายจะสามารถเป็ นส่วนหนึ่งในการดูแลธรรมชาติ ทีม่ ี ค่านีไ้ ปพร้อมๆกันคะ
โดย งดเว้นการให้อาหารปลา ไม่หยิ บ ไม่เหยียบ ไม่จบั ปะการังหรื อสัตว์นํ้าทุกชนิ ดและไม่ทิ้งสิ่ งใดๆลงทะเลหรื อชายหาด ข อ
บ คุ ณ ค ะ ^^

อั ตราค่าบริการท่านละ

บาท (เด็ก 3-6 ปี คิด 50%, 7-9 ปี คิด 70% นอนเตียงเดียวกับผูใ้ หญ่)

ช่วงเวลาเดินทาง …ช่วงเวลาเดินทาง 01 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
คณะเดินทาง : ....ท่านขึ้นไป
โปรแกรมนี้รวม

 เรื อโดยสาร ไปกลับ ท่าเรื อฯ เกาะหลีเป๊ ะ
 เรื อหางยาวนําเที่ยว วันที่สอง และ สาม
 อาหาร 9 มื ้อ ผลไม้ นํ ้าดื่ม

 ที่พกั 3 คืน (2 ท่านต่อห้ อง)
 หน้ ากากและท่อหายใจสําหรับดํานํ ้า
 ค่าบริ การอุทยานฯ สําหรับ คนไทย
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 มัคคุเทศก์ดแู ล
 บริ การ รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรื อปากบารา
 ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1ล้ านบาทและรักษาพยาบาล 5แสนบาท

โปรแกรมนี้ไม่รวม
o อาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ บริษัท ฯ จัดเตรี ยมไว้ ให้
o ค่าทิป ตามแต่การบริการ
หมายเหตุ ชําระเงินมัดจําก่อนการเดินทาง 50% หลังการสํารองที่พกั ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

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

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

เส้นทางท่องเที่ยวอื่ นๆ
o
o
o
o
o

ขึ ้นถํ ้าภูผาเพชรแสนอลังการ...สูล่ ํานํ ้าธรรมชาติน่าพิศมัยคลองลําโลน ลํานํ ้าดึกดําบรรพ์ ถํ ้าเลสเตโกดอน จ.สตูล
เที่ยวทะเลตรั ง สัมผัสมหัศจรรย์ถํ ้ามรกตกลางทะเล
Unseen กระบี่สี่เกาะ ทะเลแหวก นํ ้าตกร้ อน สระมรกต
กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนเชี่ยวหลาน เขาสก จ.สุราษฎร์ ธานี
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

529/1 ม.1 ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140 Tel.: +66 (0) 7472 5459, (0)90 289 2691, (0)90 289 6245, (0)99 226 1594
Fax: +66 (0)7472 5459, (0)7478 3343 Email: satuncpstravel@yahoo.com Website: www.satuncpstravel.com

