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เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ จัดผังที่นั่งแบบ New Normal 
 

วันท่ี รายละเอียดท่องเทีย่ว 

1 พร้อมกันท่ีจดุนัดพบปั๊ม Shell แม็คโคร แจง้วฒันะ เวลา 18.00น. - ออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง  
 

2  ตรัง - สตูล - ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา - เกาะไข ่- เกาะหลีเป๊ะ - หมูบ่า้นชาวเล 
ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ     อาหาร เช้า(ติ่มซำ) / เที่ยง (แบบกล่อง) /เย็น  

3 ดำน้ำชมปะการังรอบใน - ร่องน้ำจาบงั - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง  -
เกาะอาดงั                        อาหารเช้า / เที่ยง(แบบกล่อง)/---  

4 เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ 
                                       อาหารเช้า / เที่ยง/--- 

 
หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน  

 



                             

 

วันแรก         จุดนัดพบป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ 

 
 

18.00 น. พร้อมกันท่ีจุดนัดหมาย ป๊ัม Shell แม็คโคร แจ้งวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและ

อำนวยความให้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากาก

อนามัยและเจลแอลกอฮอล์ นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11 

ช่ัวโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย 
 

วันที่สอง        ตรัง - สตูล - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ -เกาะหลีเป๊ะ - หมู่บ้านชาวเล -  

                     ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ           อาหารเช้า(ติ่มซำ) / เที่ยง(แบบกล่อง) /เย็น                         

 

เช้า เดินทางถึง จ.ตรัง ให้ท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย 

  รับประทานอาหารเช้า  ณ เมืองตรัง (มื้อที่ 1) เมนูติ่มซำ 

 หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง) 

11.30 น. นำท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำ

คณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา 

  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (แบบกล่องบนเรือ) (มื้อที่ 2) 

 เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ท่ีสุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่ง

ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุ

เตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยม

ชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดินทาง

ไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มี

เอกลักษณ์ทางธรรมชาติท่ีสวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเท่ียว

จังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคน

รักแล้วจะทำให้รักกันช่ัวนิรันดรซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอก  จากนี้ยังมีชายหาด

ท่ีขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะท่ีเต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและยังมี

ปลาชุกชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสริมเตียง 
พักเดี่ยว/เดินทาง

คนเดียว เพิ่ม 
ที่น่ัง 

9-12 ตุลาคม 63 6,900 

ไม่มีราคาเด็ก 

1,500 36 

10-13 ตุลาคม 63 6,900 1,500 36 

22-25 ตุลาคม 63 6,900 1,500 36 

4-7 ธันวาคม 63 7,900 1,500 36 

9-12 ธันวาคม 63 7,900 1,500 36 

10-13 ธันวาคม 63 7,900 1,500 36 



                             

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นท่ีสุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำ

ทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มชีายหาดบนเกาะท่ีหาดทรายละเอียด

ขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลท่ีสดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาว

สะอาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นท่ีตั้ง หมู่บ้านชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ นำท่าน

เช็คอินเข้าที่พัก  

 อิสระพักผ่อนท่ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดท่ีเรือทุกลำ

จอดรับส่งนักท่องเท่ียว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซท หรือ หาดประมง เป็นจุดรวมตัว

ของนักท่องเท่ียว ท่ีมารอชมพระอาทิตย์ตก หาดอยู่ตรงข้ามกับเกาะอาดัง หาดนี้มีจุดเช่ือมกับหาดซัน

ไรส์ ท่ีบริเวณ Mountain resort ถัดจาก Mountain resort ไปทางทิศตะวันตก  และหาดซันไรส์ หรือ 

หาดชาวเล ดูพระอาทิตย์ขึ้น เป็นชายหาดท่ีสวยบนเกาะหลีเป๊ะ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ น้ำ

ทะเลใส, ทรายขาว มีแนวต้นสนให้ร่มเงาตลอดหาด เหมาะกับการเล่นน้ำ สน๊อกเกิ้ลดูดอกไม้ทะเล ปลา

การ์ตูนหน้าหาด จุดชมปลาการ์ตูนจะอยู่ตั้งแต่รีสอร์ท Cast Away ไปจนถึงโรงเรียนบ้านเกาะอาดัง หาด

นี้ไม่ค่อยมีเรือวิ่งเข้าออกเหมือนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนข้างสงบ  อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเท่ียว

รอบเกาะตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุสำคัญ:โปรแกรมอาจสลับปรับเปลี่ยนหรือจะแตกต่างกนัจากรายละเอียดทัวร์ 

ขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสน้ำ โดย

คำนึงถึงความปลอดภัยของลกูค้าเป็นหลัก กัปตันเรือจะแจ้ง

ลุกค้าอีกคร้ังในวันเดินทาง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  

 หลังทานอาหารเย็นอิสระเดินเท่ียวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ 

Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนน

คนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขาย

อุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของท่ีระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเล

สดๆ ปิ้ง ย่าง ตามส่ังฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็น



                             

ระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร อิสระให้ท่านเดินชม ทานอาหารตามอัธยาศัยหรือพักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

ท่ีพัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่สาม        ดำน้ำชมปะการังรอบใน - ร่องน้ำจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง  - 

                     เกาะอาดัง                    อาหารเช้า/เที่ยง (แบบกล่อง)                        

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  (มื้อที่ 4) 

  ออกเดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือท้องถ่ิน สัมผัสกับความตื่นเต้น และความประทับใจกับการดำน้ำดู

ปะการัง ร่องน้ำจาบัง  จะปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตั้งแต่บน

ยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดำน้ำของเกาะหลีเป๊ะ ใต้น้ำจะมีแท่งหินอยู่ท้ังหมด 

5 ยอด มีอยู่  4 ยอดท่ีปกคลุมด้วยปะการังอ่อนหลากสี ปะการังถ้วยส้ม ฟองน้ำครกขนาดใหญ่  

ดอกไม้ทะเลหลากสี และอีกหนึ่งยอดจะเต็มไปด้วยดาวขนนก มีฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแหวกว่ายหาอาหาร 

ปกติแล้วการชมปะการังอ่อนแบบนี้จะต้องดำน้ำลึก แต่ท่ีนี่ปะการังอ่อนอยู่ในระดับท่ีตื้นมาก ให้ท่านได้ชม

ความงามของปะการังเจ็ดสีท่ีมีช่ือเสียงของเกาะหลีเป๊ะ เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดำนั้นคือก้อนหิน

หลากหลายก้อน หลากหลายขนาดเต็มไปท้ังหาด เป็นความมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสรรค์สร้างเจียระไนขึ้น

ให้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดท่ีเกาะหินงามจะเป็นหินลักษณะกลมมน มีสีเทาดำ โดย

จะมีความวาววับเมื่อถูกน้ำทะเล บนเกาะมีป้ายเตือนเกี่ยวกับคำสาปแช่งของเจ้าพ่อตะรุเตาว่า "ผู้ใด

บังอาจเก็บหินงามจากเกาะนี้ไปผู้นั้นจะถึงซึ่งความหายนะนานานัปการ” ด้วยความเช่ือเหล่านี้ถือเป็น

มาตรการการป้องกันทรัพยากรทางจติใจได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางไป เกาะราวี (หาดทรายขาว) มี

ชายหาดท่ีน้ำใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน้ำได้ และท่ีหาดนี้จะพบ หอยมือเสือมากมาย

หลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็นขอนไม้ และ ชิงช้าขอนไม้ท่ีผูกไว้ตามใต้ต้นไม้ริม

หาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง) บนเกาะ (มื้อที่ 5) 

บ่าย ออกเดินทางดำน้ำต่อท่ี เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็นแหล่งดำน้ำชมปะการังและฝูง

ปลาท่ีสวยงามแห่งหนึ่งของหมู่เกาะทะเลสตูล ด้านหน้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น้ำทะเลสี

สวยงาม ด้านทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด้านซ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด้านขวา จากนั้น

เดินทางไป เกาะอาดัง อยู่ห่างจากเกาะราวีเพียง 1 กิโลเมตร ซึ่งเป็นท่ีตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน



                             

แห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื้อท่ี เกือบท้ังหมดของเกาะ ใน

อดีตเคยเป็นท่ีส้องสุมโจรสลัด  มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึง

เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น  อิสระให้ท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ท่ี

พัก อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีพัก: Wapi Resort หรือระดับเทียบเท่ากัน 

(ช่ือโรงแรมท่ีท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง) 

 

วันที่ส่ี        เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ 

                  อาหารเช้า/เที่ยง(อาหารกล่อง) /---                        
 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) 

 อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอธัยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเกบ็สัมภาระ  

09.30 น. เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง) 

11.00น.  ถึง ท่าเรือปากบารา เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)  

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 13 ช่ัวโมง) ระหว่างทางแวะให้ท่านทาน

อาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างทาง เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดย

สวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

 

*********************** 

หมายเหตุ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้จัดท่ีน่ังเท่าน้ัน โดยจัดสรรที่น่ัง
ตามลำดับการจองพร้อมชำระเงิน 

 
หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ ,การจราจร, การ

เดินทางช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปล่ียนโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  

 
มาตรการดูแลป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ของเรา 

• ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง 

• ฉีดพ่นฆ่าเช้ือภายในยานพาหนะ และภายในห้องพัก 
• โต๊ะอาหาร มีการจัดท่ีนั่งแบบเว้นระยะห่าง ใช้ช้อนกลาง (Social Distancing) 

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 

• บริการหน้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด 
 
 
 

 
 

 
 



                             

 
 

 

 

 

 

เงื่อนไขการจอง 

 
เอกสารที่ประกอบการเดินทาง 

สำเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ ** 
 

อัตราบริการน้ีรวม 

• ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
• ค่าบรกิารคนขับรถ และค่านำ้มัน 

• ค่าท่ีพัก 2คืน พัก2-3ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทียบเท่า 

• ค่าอาหารตามท่ีระบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามท่ีระบุไว้ในรายการทัวรข์้างต้น 
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการท่ีระบุสำหรบันกัท่องเท่ียวไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

• เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยท่ี

บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ท้ังนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดท่ีมีการตกลงไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อัตราน้ีไม่รวม 

• ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น 

• คา่ใช้จ่ายและค่าอาหารท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ 
• ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ 

• ค่าอาหารสำหรับท่านท่ีทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 

• ค่าทิปไกด์ท่านละ 300 บาท 

เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชำระเงินคา่ทัวร์ส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดนิทางอย่างน้อย 20 วัน 

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรอืชำระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไมว่่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)   
เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดท่ีลูกค้าชำระแล้ว และเก็บค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน 
 

หมายเหต ุ

• การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป 

• บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้ 
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเท่ียวบิน การล่าช้าของสายการ

บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำส่ังของเจ้าหน้าท่ีรัฐ และอื่นๆ ท่ีอยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย 
การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น 

• ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันท่ี
ไม่คงท่ี การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาท่ีกำหนดไว้ 

• เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ท้ังส้ิน 

 

 


