HDY / Lipe2N – LGK Geo Park – Cable - M

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

วันแรก

หาดใหญ่ - ท่าเทียบเรือปากบารา - เกาะหลีเป๊ะ

(เที่ยง,เย็น)

รถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ ณ สนามบิน หาดใหญ่ เพื่อเดินทางสูท่ า่ เทียบเรื อปากบารา ใช้ เวลาเดินทาง 2 ชม.
ถึงท่ าเรื อปากบารา รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร บริเวณท่าเรื อฯ
11.30 น.
ออกเดินทางโดยเรื อโดยสารสปี ดโบ๊ ท มุ่งสู่ เกาะหลีเป๊ ะ ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมงครึ่ง ผ่าน เกาะไข่ ซุ้ม
ประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์การท่องเที่ยว จ.สตูล เมื่อเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ ะ
เรื อหางยาวรับคณะ เข้ าที่พกั เก็บสัมภาระ พักผ่อน ถ่ายรูป ไกด์นดั สาธิตวิธีการใช้
หน้ ากาก ณ ชายหาดหน้ ารี สอร์ ท เพื่อความพร้ อมและคุ้นเคยก่อนสัมผัสโลกใต้
ท้ องทะเลในวันรุ่งขึ ้น ชมพระอาทิตย์อสั ดงลงหลังเขา
18.00 น.
รั บประทานอาหารเย็น ณ รี สอร์ ท ก่อนเดินเล่น ชมบรรยากาศยามราตรี ของเกาะ
หลีเป๊ ะ หรื อ ลองชิมโรตีชาชัก ของดีเมืองสตูล ก่อนพักผ่อน นับดาว ราตรี สวัสดิค์ ะ

วันที่สอง

หินซ้อน – ไผ่ - รอกลอย - ราวี - หินงาม - ร่องนํ้าจาบัง

(เช้า,เที่ยง,เย็ น)

08.00 น.
09.00 น.

18.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท
นําคณะขึ ้น เรือหางยาว ออกเดินทางสูโ่ ลกใต้ ทะเล
 ณ เกาะหินซ้ อน ธรรมชาติมหัศจรรย์ที่ก่อเกิดหินก้ อนโต 2 ก้ อนซ้ อนทับกัน
 ปะการังอ่อนสีสนั สวยงามบริ เวณ เกาะไผ่ หมู่เกาะดง
 ธรรมชาติแสนสงบ ...เวิ้ งทะเลนีเ้ ป็ นของเรา...ณ อ่ าวกํานัน
 แวะ ถ่ายรูปชายหาดและท้ องทะเล พาโนราม่าวิว ณ เกาะรอกลอย
 รั บประทานอาหารกลางวัน(กล่ อง) หาดทรายขาว เกาะราวี เอนกายพักผ่อนอิงแอบกับธรรมชาติอนั แสน
สงบและร่มรื่ น
 เกาะหินงาม หาดหินสีดําที่ธรรมชาติบรรจงสร้ างมามีประกายแวววาวเหมือนดังหินเจียระไนพร้ อมตํานานคํา
สาปที่จะเกิดขึ ้นสําหรับผู้ที่ลกั ลอบแอบนําหินติดตัวกลับไป และหมู่บ้านปลาการ์ ตนู ด้ านหลังเกาะ
 ปะการังอ่อนเจ็ดสีบริ เวณ ร่ องนํา้ จาบัง จุดปะการังนํ ้าตื ้นที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สดุ
ก่อนเดินทางสูท่ ี่พกั ณ เกาะหลีเป๊ ะ ชมอาทิตย์อสั ดง พักผ่อน เล่นนํ ้าต่อตามอัธยาศัย
รั บประทานอาหารเย็น ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท

วันที่สาม

เกาะลังกาวี – เคเบิ้ลคาร์ – สวนธรรมชาติ ฝู งปลา และ นกอิ นทรี (เช้า,เที่ยง,เย็ น)
529/1 ม.1 ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140 Tel.: +66 (0) 7472 5459, (0)90 289 2691, (0)89 464 4936, (0)90 289 6245
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08.00 น.
10.30 น.
12.00 น.

18.00 น.

วันที่สี่
07.00 น.
08.30 น

12.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
อําลาเกาะหลีเป๊ ะ มัลดีฟเมืองไทย ออกเดินทางสูท่ า่ เรื อ Kuah, Langkawi
ถึง ท่าเรื อ เกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง ประเทศมาเลเซีย
รั บประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร ก่อนนําท่านสู่ สถานีเคเบิล้ คาร์
นัง่ กระเช้ าลอยฟ้าสูย่ อดเขากูนงุ มะจิงจั้ง ชมทัศนียภาพรอบเกาะลังกาวี ถ้ า
อากาศดี ท้ องฟ้าแจ่มใส ท่านสามารถมองเห็นเกาะตะรุเตาของไทยเราจากที่นี่ได้ เลย หลังจากนั้นสัมผัสธรรมชาติ
ณ GEOPARK LANGKAWI ชม EAGLE FEEDING โชว์การให้ อาหารฝูงนกอินทรี ย์
ที่บินโฉบเฉี่ยวอย่างน่าตื่นเต้ น ซึง่ เป็ นที่มาของสัญลักษณ์ประจําลังกาวีเดินทางสูเ่ กาะ
แวมไพน์ชมถํ ้าค้ างคาวและถ่ายภาพกับฝูงค้ างคาวนานาชนิด กลางเกาะลังกาวี และชม
โชว์การให้ อาหารของปลานานาชนิดอาทิเช่น ปลากระเบน ปลาเก๋ายักษ์ ปลาเสือ เป็ นต้ น
หลังจากนั้น
รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหาร ก่อนนําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ย่านตลาดกั๊ว มีสนิ ค้ านานาชนิดให้
เลือกซื ้อ อาทิเช่น เหล้ า บุหรี่ ช็อคโกแลต เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และสินค้ าพื ้นเมือง หลังจากนั ้น เข้ าที่พกั พักผ่อนตาม
อัธยาศัย

เกาะลังกาวี – สุสานพระนางมัสสุรี

(เช้า)

อรุณสวัสดิย์ ามเช้ า รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สุสานของพระนางมัสสุหรี พร้ อมฟั งประวัตคิ วามเป็ นมาของเกาะลังกาวีที่
ต้ องคําสาปของพระนางมัสสุหรี หญิงสาวผู้บริ สทุ ธิ์ ถ้ าเวลาเหลือ ช้ อปปิ ง้ (เก็บตก)อีกรอบ ณ
ย่านตลาดกั๊ว ก่อนเดินทางสู่ ดาตารั น ลัง ถ่ ายรู ปคู่กับนกอินทรี ย์ขนาดใหญ่ สัญลักษณ์
ของเกาะลังกาวี ซึง่ คอยต้ อนรับนักท่องเที่ยวบริ เวณใกล้ ทา่ เทียบเรื อกัว๊ ะ ผ่านด่าน
ตรวจคนเข้ าเมืองประเทศมาเลเซีย
ออกเดินทางสูท่ า่ เรื อตํามะลัง จังหวัดสตูล ใช้ เวลาเดินทาง 1 ชม. รับประทาน
อาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) รถตู้ รอรับนําคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ เพื่อ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้ อมภาพความทรงจํา รวมแบงปนภาพความประทับใจ

แลวพบกันใหม ทริปหนาคะ :o)

บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงกํ าหนดการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก
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 คิด 80% , นอนเตียงเดียวกับผูใ้ หญ่)

ช่วงเวลาเดินทาง 01 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
คณะเดินทาง : …. ท่าน
จํานวน (ท่าน) / คณะ
2-3
4-5
6-7
เกาะหลีเป๊ ะ พัก แอร์ สแตนดาร์ ด บังกะโล วารินทร์ บชี รี สอร์ ท
1x,xxx.- 1x,xxx.- 9,xxx.(ทีวี นํ ้าอุ่น ตู้เย็น)
เกาะลังกาวี พัก แอร์ สแตนดาร์ ด Bella vista Hotel(3*)
เกาะหลีเป๊ ะ ถ้ าพัก สุพีเรี ยบังกะโล บันดาหยา รี สอร์ ท
เพิ่ม ท่านละ .......บาท
เกาะลังกาวี ถ้ าพัก Bayview Hotel (4*) เพิ่ม ท่านละ .......บาท

โปรแกรมนี้รวม







รถ รับส่ง หาดใหญ่ – ท่าเรื อฯ – หาดใหญ่
เรื อต่าง ๆ ตามโปรแกรม
รถนําเที่ยวบนเกาะลังกาวี
อาหาร 9 มื ้อ ผลไม้ นํ ้าดื่ม
ที่พกั แอร์ 2 คืน ณ เกาะหลีเป๊ ะ
ที่พกั แอร์ 1คืน เกาะลังกาวี

8-10
8,xxx.-

700.-

700.-

700.-

700.-

300.-

600.-

600.-

600.-








หน้ ากากและท่อหายใจสําหรับดํานํ ้า
ค่าบริ การอุทยานฯ สําหรับคนไทย
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ 3 แห่ง
มัคคุเทศก์ดแู ล
ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน 1ล้ านบาท
ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 5 แสนบาท

โปรแกรมนี้ไม่รวม
o ค่าทําหนังสือเดินทาง(Passport) (ถ้ ามี ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
o อาหารและเครื่ องดื่ม นอกเหนือจากที่ บริ ษัท ฯ จัดเตรี ยมไว้ ให้
o ค่าทิป ตามแต่การบริ การ
o วันหยุดราชการไทย เพิ่ม ท่ านละ 600 บาท
o วันหยุดของประเทศมาเลเซีย เพิ่ม ท่ านละ 300-800 บาท

หมายเหตุ

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

 ชําระเงินมัดจําก่อนการเดินทาง 50% หลังการสํารองที่พกั ส่วนที่เหลือ ชําระก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15 วัน

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

เส้นทางท่องเที่ยวอื่ นๆ
o
o
o
o
o

วิถีชีวิตอิงธรรมชาติ ยํ่าหอยหาปลา อ.ละงู จ.สตูล
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

“ 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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