Page 1 of 4

SST 3. ตะรุเตา ลังกาวี หาดใหญ 6 วัน 3 คืน

ทะเลสตูล-ตะรุเตา-เกาะไข-เกาะหลีเปะ-เกาะดง-เกาะราวี-หินงาม
เกาะลังกาวี-พิพธิ ภัณฑ-โลกใตทะเล-เคเบิล้ คาร-สุสานพระนางมะสุหรี-หาดใหญ
พัก 3 คืน ( พักตะรุเตา 1 คืน / สตูล 1 คืน / ลังกาวี 1 คืน )

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพฯ - สตูล
18.00 น.
พรอมกัน ณ จุดนัดหมาย เจาหนาที่บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระแด
ทาน เดินทางโดยรถโคชปรับอากาศชั้นหนึ่ง นําทานสู จ.สตูล (บริการของวางและเครื่องดืม่ )
วันทีส่ อง
สตูล - ทาเรือปากบารา - อุทยานฯ ตะรุเตา - เกาะไข - เกาะอาดัง - เกาะหลีเปะ
08.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเชาที่ จ.สตูล ทาเรือปากบารา ทําธุรกิจสวนตัว
Æบริการอาหารเชา ณ รานอาหารบริเวณทาเรือ นําทานลงเรือ
ทองทะเล เดินทางสู อุทยานฯ ตะรุเตา พักผอนในเรือชมทิวทัศน
ของทองทะเลอันสวยงาม
12.00 น.
ถึงอุทยานฯ ตะรุเตา ชมธรรมชาติ ซึ่งครั้งหนึง่ เปนที่คุมขังนักโทษ
การเมืองโหดรายทารุณแตสมัยนี้เปนทีท่ ที่ ุกคนอยากมาสัมผัส ความกวางใหญไพศาลแหงขุนเขา
โอบลอมดวยทะเลหมูเกาะตะรุเตามนตเสนหแหงอันดามัน
บาย
Æบริการอาหารกลางวัน แบบปคนิค
14.00 น.
เดินทางสู เกาะอาดัง นําทานชม เกาะไข ชม โคงซุมประตูหนิ ซึ่งเปนสัญญลักษณของ
ตะรุเตาที่ธรรมชาติไดสรางสรรคแตงแตมอยางงามตา พรอมสัมผัสกับหาดทรายขาวละเอียด โขด
หินมันเงาน้ําทะเลใสสีคราม ทิวทัศนของเกาะตาง ๆ เดินทางสู เกาะหลีเปะ
17.00 น.
ถึงเกาะหลีเปะ นําทานเขาสูที่พัก Å วารินทรบีชรีสอรท บริการอาหารเย็น พักผอนตามสบาย
ราตรีสวัสดิ์
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วันทีส่ าม
06.00 น.
08.00 น.
09.00 น.

เทีย่ ง

16.00 น.
ค่ํา
19.00 น.
วันทีส่ ี่
เชา

08.30 น.

เทีย่ ง

17.00 น.
ค่ํา
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หมูเกาะดง - เกาะราวี - รองน้าํ จาบัง - เกาะหินงาม - ทาเรือปากบารา - สตูล
อรุณสวัสดิ์ยามเชา ชมความงามของธรรมชาติที่สงบเงียบ Æบริการอาหารเชา ณ รีสอรททีพ่ ัก
นําทานลงเรือทองทะเล เดินทางสู หมูเกาะดง ชมทิวทัศนเกาะตาง ๆ น้าํ ใส ๆ ทั้ง
ปรากฎการณธรรมชาติของหินซอนกันซึ่งคลายที่สิมิลัน
ถึงหมูเกาะดง พรอมกันที่บริเวณชายหาด สาธิตการใชอุปกรณชูชีพหนากากดําน้ําทอหายใจ
(โดยมัคคุเทศกผูชํานาญ) นําทานดําน้ํา ชมปะการังออนหลากสี ปะการังเขากวาง ปะการังจาน
ที่มีขนาดใหญ และสมบูรณในนานน้ําอันดามัน ดาวขนนก ดอกไมทะเล ปลาการตูน ฝูงปลา
หลากสีน้ําทะเลใสสีมรกต
Æบริการอาหารกลางวันแบบปคนิค เดินทางสู เกาะราวี ซึ่งไดรวมปะการังนานาชนิดหลากสี
ดอกไมทะเล กัลปงหา ปลาการตูน ฝูงปลา เดินทางสู เกาะหินงาม หินดําเงางาม ซึง่ เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ นําทานชม ปะการังออนหลากสีสนั ฝูงปลา ปลาหมึก ที่ รองน้ําจาบัง
ถายรูปรวมกันที่หนาเกาะ นําทานลงเรือ อําลาเกาะหลีเปะ หมูเ กาะตะรุเตา ทองทะเลแหง
มนตเสนหสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์
Æบริการอาหารเย็น ณ บริเวณทาเรือปากบารา
ถึงทาเรือปากบารา นําทานเดินทางสูท พี่ กั Å โรงแรมสินเกียรติธานี จ.สตูล หรือเทียบเทา
สตูล - ทาเรือตํามะลัง - เกาะลังกาวี - พิพธิ ภัณฑ - โลกใตทะเล - เคเบิล้ คาร
Æบริการอาหารเชา ณ หองอาหารของทีพ่ กั
เดินทางสู ทาเรือตํามะลัง เตรียมเอกสารผานพิธีการกองตรวจคน
เขาเมือง
ลงเรือเฟอรรี่ปรับอากาศสู เกาะลังกาวี ใชเวลาประมาณ 1.30 ชม.
พักผอนถึงทาเรือกั๊ว เกาะลังกาวี ผานพิธีการกองตรวจคนขาเมือง
มาเลเซีย นําทานชมรอบ ๆ เกาะลังกาวี ชมพิพธิ ภัณฑของทีร่ ะลึกนายกรับมนตรี ดร. มหาธีร ซึ่ง
เปนที่รวบรวมของที่ระลึกจากทั่วทุกมุมโลก
Æบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิน่
นําทานชม โลกใตทะเล( Under Water World ) สัตวน้ําที่ใหญที่สดุ ในเอเซีย
นําทานเดินทางสู สถานีเคเบิล้ คาร นัง่ กระเชาลอยฟาสู ยอดเขากูนงุ มะจิงจัง้ ชมทัศนียภาพ
รอบเกาะลังกาวี ระหางทางชมน้ําตกที่สวยที่สุดในลังกาวี ทานจะไดสัมผัสปุยเมฆหมอก
บรรยากาศบริสุทธิ์ ถายรูปเปนที่ระลึกบนยอดเขาและชมความงดงามของหมูบาน (Oriental
Village ) ที่รวบรวมวัฒนธรรมของสี่ประเทศ คือ ไทย ญี่ปุน จีน และมาเลเซีย เขาดวยกัน
พรอมชอปปงสินคาแบรนดเนมเดินทางสู ชมสถานที่ประวัติศาสตรของเกาะลังกาวี ณ สุสานพระ
นางมาสุหรี-พระนางเลือดขาว
นําทานสู ตลาดกัว๊ ซึ่งเปนยานรานคาที่รวมสินคาปลอดภาษีนานาชนิดทั้ง ตลาดเกา ตลาดใหม
และสินคาพืน้ เมืองมากมาย
Æบริการอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารทองถิน่ จากนัน้ นําทานเขาสูท พี่ กั Å
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วันทีห่ า
เชา
10.00
11.00
12.00
19.00

น.
น.
น.
น.

วันทีห่ ก
06.00 น.

เกาะลังกาวี – นกอินทรียข นาดยักษ - ทาเรือลังกาวี - หาดใหญ - กรุงเทพฯ
Æบริการอาหารเชา ณ โรงแรมทีพ่ กั เก็บสัมภาระ จากนั้น นําทานเดินทางสู สวนสาธารณะ
เพื่อใหทานไดถายรูปที่ระลึกกับ นกอินทรียขนาดยักษ ซึ่งเปนสัญญลักษณของเกาะลังกาวี
เดินทางสู ทาเรือเกาะลังกาวี Æบริการอาหารเทีย่ ง ณ รานอาหาร
ลงเรือเฟอรรี่ปรับอากาศ เดินทางกลับ ทาเรือตํามิลัง
ถึงทาเรือตํามิลัง เดินทางสู หาดใหญ ซื้อของฝาก ตลาดสันติสขุ ตลาดกิมหยง เดินทางกลับ
ถึง อ. ไชยา Æบริการอาหารเย็น ณ รานอาหารพลับพลาซีฟดู ซ เดินทางกลับกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ..
       

อัตราคาบริการ

ผูใหญ
พักหองคู

เด็กต่าํ กวา 12
กับ 2 ผูใหญ
มีเตียงเสริม

เด็กต่าํ กวา 12
กับ 2 ผูใหญ
ไมมเี ตียงเสริม

พักเดี่ยว
จายเพิม่

อัตรานีร้ วม
• คารถโคชปรับอากาศชั้นหนึง่ พรอมสุขภัณฑ,เครื่องเสียง
• คาโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน) ตามที่ระบุในรายการ
• คาอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ, คาเรือทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
• คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามที่ระบุในรายการ, คาเครื่องดื่ม ผาเย็น บริการบนรถ
• มัคคุเทศกและทีมงานที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• คาประกันภัยการเดินทางทีน่ ั่งละ 500,000 บาท / คารักษาพยาบาล 100,000 บาท
อัตรานีไ้ มรวม
• คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3% และภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
• คาใชจายสวนตัว อาทิ คาอาหารและเครื่องสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด ฯลฯ
เงื่อนไขการใหบริการ
• กรุณาจองลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห พรอมชําระคามัดจําทานละ 1,000 บาท
เงื่อนไขและขอกําหนดอื่น ๆ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือ
ลาชาของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ตาง ๆ ที่เกิดเหนืออํานาจควบคุมของบริษัทฯ
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• ในระหวางการทองเที่ยวนี้ หากทานไมใชบริการใด ๆ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ถือวาทานสละสิทธิ์ ไม
สามารถเรียกรองขอคืนคาบริการได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยจนไม
อาจแกไขได โดยยึดผลประโยชนที่ทานจะไดรับเปนสําคัญ
เอกสารผานดาน
• สําเนาบัตรประชาชน ถายเอกสารหนา-หลัง สงใหกับทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 10 วัน

ทองเที่ยวครั้งใด ไววางใจ สมศิรทิ ัวร
รางวัลมาตรฐานธุรกิจทองเทีย่ วป 2552-2554

