หลีเป๊ ะ มัลดีฟแห่ งสยาม เกาะหินงามประติมากรรมธรรมชาติ
ตะรุ เตา เล่ าเรื่องประวัติศาสตร์ ทะเลสวย คลื่นเซาะสาด หาดราวี
หาดใหญ่ - ตะรุ เตา - หลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน

วันแรก 1
08-9:00 น.
10:30 น.
11:30 น.

13:00 น.

19.00 น.

20.00 น.

กาหนดการเดินทาง
กรุ งเทพ ฯ – หาดใหญ่ ,ตรัง – สตูล – อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ ะ
รับคณะจากสนามบินหรื อตัวเมืองหาดใหญ่ ,ตรัง ท่าเทียบเรื อปากบารา จังหวัดสตูล
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรื อปากบารา
นาท่านเปลี่ยนการเดินทางด้วยเรื อสปี๊ ดโบ๊ทเดินทางสู่ เกาะสวรรค์อนั ดามันใต้ หรื อ มัลดีฟส์ของไทย
นาท่านเยีย่ มเยือน เกาะประวัติศาสตร์ อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา ร่ องรอยแห่งความหฤโหดของทัณฑ
สถานที่พนั ธนาการความทรงจาของอดีตไว้ เชิญนมัสการเจ้าพ่อตะรุ เตา ก่อนเดินเที่ยวชมศูนย์
นิทรรศการประวัติศาสตร์ จากนั้นนาคณะแวะชม เกาะไข่ สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล  ร่ วม
บันทึกภาพกับ ซุ้ มประตูหินรู ปงวงช้ าง ที่แปลกตาที่ยนื่ จรดน้ าทะเล เชื่อกันว่ามีเรื่ องเล่าชวนพิศวง ณ ที่
นัน่ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชายหาดและถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ของหมู่เกาะทะเลใต้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในรี สอร์ ท (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาคณะเข้าที่พกั บนเกาะ ณ Ricci House Resort www.riccihousekohlipe.com หลังรับกุญแจ
ห้องพักแล้วเชิ ญท่านอิสระพักผ่อน หรื อเดินเล่น ท่ามกลางบรรยากาศฟ้ าสวย ทะเลใส ประทับใจกับวิถี
ชีวติ แปลกตาของชนพื้นเมือง “อุรักราโว๊ ย” สุ ขสบายใจ จากนั้นไกด์พาชม และดาน้ าหน้าหาดซันไรซ์
มีปะการังและปลาหลากสี สนั หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อศั ดง ของเกาะที่ได้ชื่อว่า “หลีเป๊ ะ มัลดีฟแห่ งสยาม”
 อิ่มอร่ อยกับอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 2)
หลังอาหารเที่ยวชมแสงสี ยามค่าคืนบนถนนคนเดิน, ชิมโรตี – ชาชัก ร้านดัง หรื อเดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
พักผ่อนตามอัธยาศัย . . . . . . . . . ราตรี สวัสดิ์ ZZ Z …

วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

16.30 น.
19.00 น.
20.00 น.

วันทีส่ าม
07.00 น.
08.00 น.
08.30 น.
10.30 น.
11.00 น.

เกาะหินงาม – เกาะราวี - ร่ องนา้ จาบัง - เกาะยาง – เกาะอาดัง
 รับอรุ ณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 3)
ได้เวลาแห่งความสุ ข ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม ปริ ศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของหิ นสี นิลดา
กลมเกลี้ยง งามวิบวับยามแสงอาทิตย์สาดสะท้อน สู่ เกาะราวี ตื่นตาด้วยฝูงปลานับพันที่วา่ ยวนคอย
ต้อนรับอาคันตุกะผูม้ าเยือน ตรึ งใจด้วยปะการังหลากสี เพียงแค่ริมฝั่งที่ระดับน้ าตื้น 2 – 3 ฟุต ท่าน
สามารถสัมผัสกับปะการังน้ าตื้นที่ชวนเชิญให้เข้าสู่ โลกแห่ งความสุ ขของหมู่เกาะทะเลใต้
 อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวันแบบปิ กนิก (มื้อที่ 4) (เนื่องจากไม่มีร้านอาหารบริ การ) อิ่มเอมกับ
ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ จากนั้นนาท่านสู่ ร่ องนา้ จา-บัง การพบกันของกระแสน้ าก่อเกิดความ
สมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสี ดุจอัญมณี เจิดจรัสใต้ทะเล จากนั้น ล่องเรื อสู่ เกาะยาง แวะด้ าน้ าชม
ปะการังแข็งหลากหลายชนิด จากนั้นชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุ ดสายตา
สัมผัสเม็ดทราย
ละเอียดดุจฝุ่ นแป้ งบน เกาะอาดัง ผ่อนคลายสบายใจ
นาคณะกลับสู่ ที่พกั ริ ซซี่ เฮ้าส์ รี สอร์ ท พักผ่อนหรื อเพลิดเพลินกับกิจกรรมกีฬาชายหาดตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 5)
พักผ่อนตามอัธยาศัย . . . . . . . . . ราตรี สวัสดิ์ ZZ Z …

เกาะหลีเป๊ ะ – ท่าเรือปากบารา
 รับอรุ ณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 6)
เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจก่อนอาลาเกาะสวรรค์ อันดามันใต้ ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
นาคณะผ่านเดินทางกลับโดยเรื อสปี ดโบ๊ทมุ่งสู่ ท่าเรื อปากบารา จังหวัดสตูล
เดินทางถึงท่าเรื อปากบาราจังหวัดสตูล โดยสวัสดิภาพ
เดินทางออกจากท่าเรื อปากบาราสู่ ตวั เมือง หรื อ สนามบินหาดใหญ่, ตรัง ถึง กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานีร้ วมค่ าบริการ
 ห้องพัก ดิลกั ซ์การ์เด้น แอร์ ที่ริซซี่เฮ้าส์ รี สอร์ท
 ค่ารถและเรื อสปี ดโบ๊ท ไป-กลับ
 ค่าอาหาร 6 มื้อ
 ค่าเรื อนาเที่ยวพร้อมไกด์ดูแลคณะตลอดโปรแกรม
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมอุทยาน
 ซ๊อฟดริ้ งบริ การระหว่างการเดินทาง
 ประกันอุบตั ิเหตุการท่องเที่ยว
หมายเหตุ: กรณี ลูกค้ายกเลิกหรื อ ไม่เข้าพักโดยไม่แจ้ง รี สอร์ ทสงวนสิ ทธ์ ไม่คืนเงินทุกกรณี
การเตรียมตัวในการเดินทางไปเกาะหลีเป๊ ะ
1.
หมวก, ครี มกันแดด ที่มีค่า SPF สู งๆ และกันน้ าได้
2.
เสื้ อผ้าที่เหมาะกับการเล่นน้ าทะเล
3.
ถุงพลาสติกใส่ ผา้ เปี ยก
4.
ยารักษาโรค (กรณี มีโรคประจาตัว) ยาแก้แพ้ ยาแก้เมา
5.
ผ้าเช็ดตัว
6.
รองท้าแตะ หรื อ รองเท้าสวมใส่ สบาย
7.
แว่นกันแดด
8.
เงินสด
9.
สัญญาณโทรศัพท์มือถือดีแทค และเอไอเอส เท่านั้น

การยืนยันการเข้ าพัก และ การชาระเงิน
1.ชาระเงินเพื่อทาการยืนยันการเข้าพัก โดยชาระล่วงหน้าเต็มจานวน ก่อนเข้าพักโดยโอนเงินผ่านธนาคารที่
นางสาวสิ กตารัชต์ สินวิริยะกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสตูล เลขที่ 617-2-17909-0
กรณีเลือ่ นเข้ าพัก หรือ ยกเลิกการเข้ าพัก
1.ยกเลิกก่อนเข้าพัก 21 วัน หักค่าธรรมเนียมการจอง 10 %ของราคาเต็มจานวน
2.เหตุสุดวิสัย ภัยพิบตั ิรุนแรงกระทบกับการเข้าพัก คืนเงินทั้งหมด และหักค่าธรรมเนียมการโอน
3.กรณี มีการเลื่อนวันเข้าพัก ให้ทาการเลื่อนได้ 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับจากวันเข้าพัก

