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วันแรก

หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – หินงาม – ราวี – ร่องนํ้าจาบัง

(-, 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.
ท่ องทะเลอันดามัน ออกจากท่าเทียบเรื อปากบาราโดยเรือโดยสาร Speed Boat เดินทาง 1 ชัว่ โมง 40
นาที มุ่งสูอ่ ุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา นมัสการเจ้ าพ่ อตะรุ เตา ชมพิพธิ ภัณฑ์ สถานกักกันนักโทษใน
อดีต ก่อนมุ่งสูเ่ กาะไข่ แวะ ถ่ายรูปซุ้มประตูหินธรรมชาติ สัญลักษณ์การ
ท่องเที่ยว จ.สตูล
13.30 น.
ถึงเกาะหลีเป๊ ะ เรื อหางยาวรับคณะ เข้ าที่พกั ณ รี สอร์ ท เก็บสัมภาระ ออกท่อง
ทะเลอันดามัน

18.30 น.

 เกาะหินงาม หาดหินสีดําที่ธรรมชาติบรรจงเจียระไนขึ ้นให้ มีประกายแวววาว
พร้ อมตํานานคําสาปที่จะเกิดขึ ้นถ้ าแอบนําหินติดตัวกลับไป ส่วนด้ านหลัง
เกาะพบปะการังตะหนกอูฐ ดอกไม้ ทะเลบ้ านปลาการ์ ตนู
 หาดทรายขาว เกาะราวี เอนกายพักผ่อนอิงแอบกับธรรมชาติอนั แสนสงบ
และร่มรื่ น ดํานํ ้าชมทุง่ ปะการังหลากสีสนั และพันธุ์ปลานานาชนิดตลอดแนว
หาด มีทนุ่ จับโดยตลอดเพื่อความสะดวกและปลอดภัย
 ปะการังอ่อนเจ็ดสีบริ เวณ ร่ องนํา้ จาบัง จุดปะการังนํ ้าตื ้นที่สวยงามและ
สมบูรณ์ที่สดุ
ก่อนเดินทางกลับสูท่ ี่พกั ชมพระอาทิตย์อสั ดง
รั บประทานอาหารเย็น ณ รี สอร์ ท ก่อนเดินเล่นพักผ่อนชมดาว ราตรี สวัสดิ์

วันที่สอง

หลีเป๊ะ – ลังกาวี – อั นเดอร์วอเตอร์ –เคเบิ้ลคาร์

08.00 น.

(เช้า, เที่ยง, เย็น)
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของรี สอร์ ต พร้ อมเตรี ยมสัมภาระ เช็คเอาท์ บ๊ายบาย..มัลดี ฟ
เมืองไทย

10.30 น.

เดินทางสู่ ท่าเรื อกัว๊ ะ เกาะลังกาวี โดยเรือโดยสารเฟอร์ ร่ ี
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11.30 น.

18.00 น.

คณะเดินทางถึงเกาะลังกาวี ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองประเทศมาเลเซีย นําคณะ รั บประทานอาหาร
กลางวัน ณ ร้ านกัมปงเสียม จากนั้นสูส่ ถานีเคเบิล้ คาร์ นัง่ กระเช้ าลอยฟ้าสูย่ อด
เขากูนงุ มะจิงจั้งอยูส่ งู จากระดับนํ ้าทะเลกว่า 700 เมตร ชมทัศนียภาพรอบเกาะ
ลังกาวี
รั บประทานอาหารเย็น ณ ร้ านอาหารว่านไทย ก่อน ช้ อปปิ ง้ ย่อยอาหาร ณ ย่าน
ตลาดกั๊ว ซึง่ เป็ นย่านสินค้ าปลอดภาษี มีสนิ ค้ านานาชนิดให้ เลือกซื ้อ อาทิเช่น เหล้ า บุหรี่ ช็อคโกแลต
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และสินค้ าพื ้นเมือง….ก่อนนําท่านเข้ าที่พกั Bayview hotel พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เกาะลังกาวี – มัสสุรี–ท่าเรือปาร์ลิส - เก็นติ้ง ไฮแลนด์

07.00 น.
08.00 น.

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ สุสานของพระนางมะสุหรี พร้ อมฟั งประวัตคิ วามเป็ นมาของเกาะลังกาวีที่
ต้ องคําสาปของพระนางมะสุหรี หญิงสาวผู้บริ สทุ ธิ์ และนิยายปรัมปรามากมาย
ออกเดินทางสู่ ท่าเรื อเปอร์ ลสิ

10.00 น.

(เช้า, เที่ยง, เย็น)

11.00 น.
12.00 น.
เย็น

ถึงท่าเรื อปาร์ ลสิ รถตู้ปรับอากาศ รอรับคณะ เดินทางสู่ เกนติง้ ไฮแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร หลังจากนั้น เดินทางต่อ
เดินทางถึงสถานีกระเช้ าไฟฟ้า นําท่านสนุกตื่นเต้ นโดยนําท่านนัง่ กระเช้ าลอยฟ้าที่
รวดเร็ วและปลอดภัยที่สดุ ในโลกจากสถานี SKYWAY ระยะ ทาง3.4กม.สูย่ อดเขา
“เก็นติ ้งไฮแลนด์” ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที บนยอดเขาเก็นติ ้งสูงกว่า ระดับนํ ้าทะเล 6,000 ฟิ ต จึงมีอากาศ
หนาวเย็นทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 22 องศา นําท่านเข้ าสูท่ ี่พกั FIRSTWORLD HOTEL ซึง่ เป็ น
โรงแรมขนาดใหญ่ที่มีห้องมากที่สดุ ในโลกกว่า 6300 ห้ อง
19.00 น.
รับประทานอาหารคํ่า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารอิสระ
ท่องเที่ยวตามอัธยาศัยภายในอาณาจักรแห่งความบันเทิงเต็มรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น ดู
หนัง ฟั งเพลง ดื่ม กิน หลากหลายตามสไตล์ที่ชื่นชอบซึง่ มีไว้ รองรับความต้ องการของทุก
ท่าน อาทิ ช้ อปปิ ง้ ที่เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า, เพลิดเพลินกับดิสโก้ เธค, คาราโอ เกะ, โบว์ลงิ่ 30
เลน, สวนสนุก Theme Park ฯลฯ หรื อเลือก เพลิดเพลิน กับเกมส์ การเสี่ยงโชค นานา
ชนิด ในห้ องคาสิโนที่บริ การตลอด 24 ช. ม. ( คาสิโน สุภาพบุรุษและ สุภาพสตรี แต่ งตัวสุภาพ เสือ้ คอ
ปก, สวมรองเท้ าหุ้มส้ น และไม่ น่ ุงขาสัน้ )

วันที่สี่

ปุตราจายา—ซิต้ ีทัวร์กัวลาฯ

06.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(เช้า, เที่ยง, เย็ น)
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07.00 น.

เที่ยง

วันที่ห้า

รถตู้ รอรับท่าน เดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เยี่ยมชมเมืองใหม่ ปุตราจายา เมือง
ศูนย์ราชการที่ทา่ นจะได้ พบกับความสวยงาม
ของสถาปั ตยกรรมของอาคาร
รูปแบบต่างๆที่ วางผังเมืองได้ อย่างเป็ นระเบียบ และสวยงามยิ่ง นําท่านชมอาคาร
ที่ทําการรัฐบาล มัสยิดสีชมพู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่วิว ทิวทัศน์สวยงาม ถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึก นําท่านชม “กรุงกัวลาลัมเปอร์ ”เมืองหลวงประเทศมาเลเซีย “นครที่
ห้ อมล้ อมด้ วยสวนไม้ ดอก” ประดับประดาไปด้ วยต้ นไม้ และพุม่ ดอกไม้ ที่สวยงามตระการตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้น ชม จัตุรัสเมอร์ เดก้ า(ลานแห่ง
อิสระภาพ) ที่ทกุ ๆ วันชาติของ มาเลเซียชาวมาเลเชีย จะมาชุมชนเพื่อเฉลิม
ฉลองและมี งานรื่ นเริ งกัน มีเสาธงที่สงู ที่สดุ ในโลกคือ 100 เมตร ซึง่ ธงชาติ
อังกฤษได้ ถกู ลดลงครั้งสุดท้ ายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1957 และแทนที่
ด้ วยธงชาติ มาเลเซีย จากนั้นนําท่านชมและถ่ายรูปบริ เวณด้ านหน้ าของ
พระราชวังอีสตาน่ า ไนการ่ า ถ่ายรูปคูก่ บั ตึกแฝดที่สงู ที่สดุ ในโลก ตึกปิ โตรนัส พร้ อมแวะช้ อปปิ ง้
สินค้ าแบรนด์เนมต่างๆมากมายภายในตึก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน หลังอาหารเดินทางเข้ าที่พกั

กัวลาลัมเปอร์ – หาดใหญ่

(เช้า, เที่ยง)

07.00 น.
08.00 น.

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะแวะชม วัดอินเดีย และ ชิมขนม สินค้ าพื ้นเมืองและของฝากที่ร้านบาตูเคบ ร้ านปลอดภาษี จําหน่าย
กล้ องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา แว่นตา ช้ อปปิ ง้ ช็อคโกแล็ต จากโรงงาน จากนั้น เดินทาง
กลับสู่ อ.หาดใญ่
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้ านอาหาร
บ่าย
หลังจากนั้น ออกเดินทางต่อถึงอ.สะเดา หาดใหญ่ แวะช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ท่ ี ดิวตี ้
ฟรี ด่ านจังโหลน ให้ ท่านอิสระกับการเลือกซื ้อสินค้ าปลอดภาษี มากมาย เช่น ช็อคโก
แล็ต เหล้ า บุหรี่ ขนมขบเคี ้ยวต่างๆ ตามอัธยาศัย ก่อนผ่านพิธีตรวจคนเข้ าเมืองขาเข้ า
เดินทางกลับสู่ประเทศไทย เดินกลับกรุ งเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ แล้ วแบ่งปั นภาพความ
ประทับใจที่ได้ ร่วมเดินทางกันมาซึง่ กันและกันนะคะ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงกํ าหนดการตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็ นหลัก

อั ตราค่าบริการท่านละ….1x,xxx…บาท (เด็ก 3-6 ปี คิด 50%, 7-9 ปี คิด70% นอนเตียงเดียวกับผูใ้ หญ่)
ช่วงเวลาเดินทาง 01 พฤศจิกายน – 15 พฤษภาคม ของทุกปี
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คณะเดินทางอย่างน้อย 7 ท่าน
อั ตรานี้รวม





ค่าเรื อเฟอร์ รี่โดยสาร และ รถตู้ปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการที่ระบุ
ห้ องพักแอร์ 4 คืน (2ท่านต่อห้ อง)
 ค่าบริ การอุทยานฯ สําหรับคนไทย
ค่าอาหาร 12 มื ้อ ขนมและนํ ้าดื่ม
 มัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันชีวิตกลุม่ และรักษาพยาบาล
ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุ

อั ตรานี้ไม่รวม
o
o
o
o
o

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

การยกเลิก


หากมีการยกเลิกจะต้ องแจ้ งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน มิฉะนันบริ
้ ษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ทังหมด
้

หมายเหตุ







บริษัทฯ มีสทิ ธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริ การที่ทา่ นได้ ชําระไว้
แล้ ว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ที่เกิดสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การปฏิวตั ิ การจลาจลทางการเมืองทังในและต่
้
างประเทศ และอื่นๆ ที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของทางบริ ษัทฯ
้
และหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย ความล่าช้ า หรื อ จาก
หรื อ ค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทังทางตรง
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้

การชําระเงิน มัดจําการเดินทาง 50% หลังยืนยันการเดินทาง ส่วนที่เหลือ ชําระทั ้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้ อย 15วัน
บัญชีที่ใช้ในการโอนเงิน
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 617-2-19225-0
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสตูล ชื่อบัญชี: น.ส.ประภาพรรณ อังสุภานิช : 419-2-10371-3

“ เติมสีสนั ... ใน วันพักผอนสบายๆ ... กับ สตูล ซี.พี.เอส. แทรเวล ”
529/1 ม.1 ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.สตูล 91140 Tel.: +66 (0) 7472 5459, (0)90 289 6245, (0)90 289 2691, (0)89 464 4936
Fax: +66 (0)7472 5459, (0)7478 3181 Email: satuncpstravel@yahoo.com Website: www.satuncpstravel.com

HDY AP / LIPE – LGK – GENTING – KL

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

“ 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
สํารองห้องพัก 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 6245, (0)90 289 2691, (0)89 464 4936
Fax: +66 (0)7472 5459, (0)7478 3181 Email: satuncpstravel@yahoo.com Website: www.satuncpstravel.com

