หลีเป๊ ะ มัลดีฟส์ แห่ งสยาม เกาะหินงามประติมากรรมธรรมชาติ
ตะรุเตา เล่าเรื่องประวัตศิ าสตร์ ทะเลสวย คลืน่ เซาะสาด หาดราวี
หาดใหญ่ - ตะรุเตา - หลีเป๊ ะ 4 วัน 3 คืน

กาหนดการเดินทาง
วันแรก 1 กรุ งเทพ ฯ – หาดใหญ่ ,ตรัง – สตูล – อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ ะ
09:30 น.
11.30 น.

13:30 น.

19.00 น.

รอรับคณะเดินทางถึงท่าเทียบเรื อปากบารา
นาท่านเปลี่ยนการเดินทางด้วยเรื อสปี๊ ดโบ๊ทเดินทางสู่ เกาะสวรรค์อนั ดามันใต้ หรื อ มัล
ดีฟส์ของไทย นาท่านเยีย่ มเยือน เกาะประวัติศาสตร์ อุทยานแห่ งชาติตะรุ เตา ร่ องรอย
แห่งความหฤโหดของทัณฑสถานที่พนั ธนาการความทรงจาของอดีตไว้ เชิญนมัสการเจ้า
พ่อตะรุ เตา ก่อนเดินเที่ยวชมศูนย์นิทรรศการประวัติศาสตร์ จากนั้นนาคณะแวะชม เกาะไข่
สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสตูล  ร่ วมบันทึกภาพกับ ซุ้ มประตูหินรู ปงวงช้ าง ที่แปลกตาที่
ยืน่ จรดน้ าทะเล เชื่อกันว่ามีเรื่ องเล่าชวนพิศวง ณ ที่นนั่ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชายหาดและ
ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย
คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ อีกหนึ่งความอัศจรรย์ของหมู่เกาะทะเลใต้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในรี สอร์ ท (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาคณะเข้าที่พกั บนเกาะ ณ Ricci House Resort www.riccihouse.com หลังรับ
กุญแจห้องพักแล้วเชิ ญท่านอิสระพักผ่อน หรื อเดินเล่น ท่ามกลางบรรยากาศฟ้ าสวย ทะเล
ใส ประทับใจกับวิถีชีวติ แปลกตาของชนพื้นเมือง “อุรักราโว๊ ย” สุ ขสบายใจ จากนั้นไกด์
พาชม และดาน้ าหน้าหาดซันไรซ์ มีปะการังและปลาหลากสี สัน หรื อพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิ่มเอมกับทัศนียภาพยามอาทิตย์อศั ดง ของเกาะที่ได้ชื่อว่า “หลีเป๊ ะ มัลดีฟแห่ งสยาม”
 อิ่มอร่ อยกับอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 2)
หลังอาหารเที่ยวชมแสงสี ยามค่าคืนบนถนนคนเดิน, ชิมโรตี – ชาชัก ร้านดัง หรื อเดิน
ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย

วันทีส่ อง
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.

16.30 น.
19.00 น.
20.00 น.

เกาะราวี - ร่ องนา้ จาบัง - เกาะยาง – เกาะอาดัง
เกาะหินซ้ อน-เกาะดง – เกาะผึง้ – เกาะลอกอย
 รับอรุ ณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 3)
ได้เวลาแห่งความสุ ข ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม ปริ ศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความอัศจรรย์
ของหิ นสี นิลดา กลมเกลี้ยง งามวิบวับยามแสงอาทิตย์สาดสะท้อน สู่ เกาะราวี ตื่นตาด้วย
ฝูงปลานับพันที่วา่ ยวนคอยต้อนรับอาคันตุกะผูม้ าเยือน ตรึ งใจด้วยปะการังหลากสี เพียง
แค่ริมฝั่งที่ระดับน้ าตื้น 2 – 3 ฟุต ท่านสามารถสัมผัสกับปะการังน้ าตื้นที่ชวนเชิ ญให้เข้าสู่
โลกแห่งความสุ ขของหมู่เกาะทะเลใต้
 อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวันแบบปิ กนิก (มื้อที่ 4) (เนื่ องจากไม่มีร้านอาหารบริ การ)
อิ่มเอมกับ ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ จากนั้นนาท่านสู่ ร่ องนา้ จา-บัง การพบกัน
ของกระแสน้ าก่อ เกิดความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสี ดุจอัญมณี เจิดจรัสใต้ทะเล
จากนั้น ล่องเรื อสู่ เกาะยาง แวะด้ าน้ าชม
ปะการังแข็งหลากหลายชนิด จากนั้นชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุ ดสายตา สัมผัส
เม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่ นแป้ งบน เกาะอาดัง ผ่อนคลายสบายใจ
นาคณะกลับสู่ ที่พกั ริ ซซี่ เฮ้าส์ รี สอร์ ท พักผ่อนหรื อเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 5)
พักผ่อนตามอัธยาศัย . . . . . . . . . ราตรี สวัสดิ์ ZZ Z …

วันทีส่ าม

เกาะหินซ้ อน-เกาะดง – เกาะผึง้ – เกาะลอกอย

07.00 น.
08.00 น.

 รับอรุ ณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่6)
ได้เวลาแห่งความสุ ขอีกครั้ง ล่องลิ่วสู่ เกาะหินซ้ อน ปริ ศนาที่รอท่านมาสัมผัสกับความ
อัศจรรย์ของหินปฎิมากรรมที่ธรรมชาติสร้างสรร์ ทับซ้อนกัน พร้อมทั้งความงดงาม
ตระการตาของฝูงปลาที่วา่ ยรายรอบ หมู่ปะการังแสนสวย ต่อด้วย เกาะดง
 อิ่มอร่ อยกับอาหารกลางวันแบบปิ กนิก (มื้อที่7) (เนื่ องจากไม่มีร้านอาหารบริ การ)
อิ่มเอมกับ ธรรมชาติรังสรรค์ กลิ่นอายทะเล เกาะลอกอย จากนั้นนาท่านสู่ กาะผึง้ การพบ
กันของกระแสน้ าก่อ เกิดความสมบูรณ์ของทุ่งปะการังหลากสี ดุจอัญมณี เจิดจรัสใต้ทะเล
ปะการังแข็งหลากหลายชนิด จากนั้นชื่นชมความงามของหาดทรายยาวสุ ดสายตา สัมผัส
เม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่ นแป้ งบน
นาคณะกลับสู่ ที่พกั ริ ซซี่ เฮ้าส์ รี สอร์ ท พักผ่อนหรื อเพลิดเพลินตามอัธยาศัย
 บริ การอาหารค่า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ท (มื้อที่ 8)
ราตรี สวัสดิ์

12.00 น.

16.30 น.
19.00 น.
20.00 น.

วันทีส่ ี่

เกาะหลีเป๊ ะ – ท่าเรือปากบารา-สนามบิน

07.00 น.
08.00 น.

 รับอรุ ณด้วยอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรี สอร์ ท (มื้อที่ 9)
เก็บประสบการณ์บนั ทึกความประทับใจก่อนอาลาเกาะสวรรค์อนั ดามันใต้ถ่ายรู ปตาม
อัธยาศัย
นาคณะกลับสู่ ท่าเทียบเรื อปากบาราโดยเรื อสปี ดโบ๊ท
เดินทางถึงท่าเทียบเรื อปากบาราจากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ อาเภอหาดใหญ่โดยรถตูป้ รับ
อากาศ
คณะเดินทางถึงสนามบินโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

09.00 น.
10.30 น.
13.00 น.

<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>
หมายเหตุ
-โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ราคาบริการรวม:
1.ห้องพัก ดิลกั ซ์การ์เด้น แอร์
2.อาหาร 9 มื้อ
3.ค่าบริ การเรื อหางยาวนาเที่ยว และไกด์ทอ้ งถิ่น รอรับท่าเรื อปากบารา
4.ค่าเข้าชมอุทยานสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ชาวต่างประเทศจ่ายเพิ่มท่านละ 200 บาท
5.รถตูป้ รับอากาศรับ-ส่ งสนามบิน
6.เรื อสปี ดโบ๊ท
7.ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 4 วัน 3 คืน

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)
5.
ผ้าเช็ดตัว
6.
รองท้าแตะ หรื อ รองเท้าสวมใส่ สบาย
7.
แว่นกันแดด
8.
กระเป๋ ากันน้ า หรื อ เสื้ อกันฝน
การยืนยันการเข้ าพัก และ การชาระเงิน
1.ชาระเงินเพื่อทาการยืนยันการเข้าพัก โดยชาระล่วงหน้าเต็มจานวน ก่อนเข้าพักโดยโอนเงินผ่านธนาคารที่
นางสาวสิ กตารัชต์ สิ นวิริยะกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสตูล เลขที่ 617-2-17909-0
กรณียกเลิก
- ต้องทาการยกเลิกก่อน เข้าพัก 31 วัน ทางรี สอร์ทคืนเงินทั้งหมด (หักค่าธรรมเนียมการจอง20%และ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)
<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>

