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วนัแรก สนามบินหาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลเีป๊ะ                               (- / L / D) 
09.00 o. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับทุกท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ โดยมีทีมงานของเท่ียวสนุกทวัร์

แอนดแ์ทรเวล คอยใหค้วามตอ้นรับและอ านวยความสะดวกค่ะ 
11.00 น. น าทุกท่านเดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล ให้ท่านไดมี้เวลาในการเขา้ห้องน ้ าเปล่ียนเส้ือผา้ก่อนลงเรือ 

หรือจะมีเลือกซ้ือของใชส่้วนตวัเพื่อน าไปใชท่ี้เกาะหลีเป๊ะไดต้ามสะดวกค่ะ 
11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะลง เรือจอยสปีดโบท๊ เพื่อเดินทางไปยงัจุดแรกของทริป 

 ณ เกาะแห่งต านาน เกาะตะรุเตา ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของ 
มคัคุเทศกผ์ูช้  านาญในเส้นทางน้ีและท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยกบัทีมงานไกด ์
ท่ีคอยดูแลคณะดว้ยรอยยิม้และความประทบัใจ  
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จากนัน่ น าคณะสู่เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ 
เกาะท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุ้มประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่ายรูปออกมาแล้วท่านจะไม่ลืมว่าคร้ังหน่ึง
ท่านไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเลสตูล 

13.30 น. น าท่านเดินถึงเกาะหลีเป๊ะ เช็คอินเขา้สู่รีสอร์ทท่ีพกั ณ   Varin  Beach  Resort  Koh  Lipe  
หอ้งแบบ Standard Room    บริการอาหารกลางวนั แบบจานเดียว (1) 
( เปล่ียนจากแบบกล่อง เพื่อความสะดวกในการนัง่ทานของลูกคา้ )   
หลงัจากนัน่ ให้ท่านไดมี้เวลาอิสระในการพกัผอ่นตามอธัยาศยั หรือจะเลือกเล่นน ้ าทะเลหนา้ชายหาด หรือสระ
วา่ยน ้าของรีสอร์ทไดต้ามสะดวก หรือจะเลือกถ่ายภาพชิวๆ กบับรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะไดต้ามอธัยาศยั   
 
 
 
 

   
ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบเซ็ตโตะ๊ ณ 

 หอ้งอาหารของรีสอร์ท (2)   
 
 
 

พกั หลงัจากนัน่อิสระใหท้่านเดินเล่นในถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ ไดต้ามอธัยาศยั บรรยากาศในถนนคนเดินตอน
ค ่าจะมีร้านโรตี ชาชัก ข้ึนช่ือ ให้ท่านได้ลองเลือกซ้ือประทาน พร้อมทั้งยงัมีร้านของฝากท่ีระลึกจากหลีเป๊ะ
มากมายใหเ้ลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง หาดทรายขาว – เกาะราว ี– เกาะอาดัง – เกาะยาง – เกาะหินงาม – ร่องน า้จาบัง – เกาะหลเีป๊ะ             (B/L/-) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)  
09.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะไปด าน ้ าชมปะการัง โดยเรือหางยาวน าเท่ียวแบบเหมา

ล าส่วนตวั เดินทางต่อไปยงั หาดทรายขาว-เกาะราวี น าท่านเล่นน ้ าหน้าชายหาด
พร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด ด าน ้ าดูปะการังต่อ ณ จุดด าน ้ าอ่าวสอง ณ เกาะอาดงั 
หลงัจากนัน่น าท่านชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง 



 

 

 

 

3 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตงั20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID:teaw_sanook  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทวัรเ์กาะลงักาว.ีcom   

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง (4)   + น ้าด่ืม เพื่อความสะดวกในการด าน ้า 
บริการ ระหวา่งการเดินทางด าน ้าชมปะการังมีบริการน ้าด่ืม ผลไมส้ด น ้าหวาน และขนมของวา่งบริการแก่ลูกคา้ทุกท่าน 
ช่วงบ่าย จากนั่นน าท่าน และน าท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินอันสวยงาม 

หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ 
ร่องน ้าจาบงั ท่านจะไดส้ัมผสัถึงความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลอนัดามนั 

16.00 น. จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัสู่เกาะหลีเป๊ะ  Varin  Beach  Resort  Koh  Lipe หอ้งแบบ 
Standard Room   

ค ่า  อิสระอาหารค ่า 
พกั หลงัจากนัน่อิสระใหท้่านเดินเล่นในถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ ไดต้ามอธัยาศยั บรรยากาศในถนนคนเดินตอน

ค ่าจะมีร้านโรตี ชาชัก ข้ึนช่ือ ให้ท่านได้ลองเลือกซ้ือประทาน พร้อมทั้งยงัมีร้านของฝากท่ีระลึกจากหลีเป๊ะ
มากมายใหเ้ลือกซ้ือไดต้ามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ด่านวงัประจันทร์ - ปีนัง                                                                         ( B /-/- )                                                           
07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)  
09.30 น. ไดเ้วลาน าคณะลงเรือจอยสปีดโบท๊ เพื่อเตรียมตวัอ าลาทอ้งทะเลอนัดามนัน าท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา  
11.00 น. น าคณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา จ.สตูล 
เท่ียง    อิสระอาหารกลางวนั 
13.00 น. ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ ด่านวงัประจันทร์ 
จากนั้น น าคณะเดินทางถึง ด่านวงัประจนัทร์ ของประเทศไทย  ท าการตรวจประทบัตราหนงัสือเดินทางและผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียท่ี   ด่านวงัเกรียน เพ่ือน าท่านสู่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย  
(เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า ประเทศไทย 1 ช่ัวโมง)   

14.30 น. เดินทางถึงเมืองไทรบุรี หรือ รัฐเคดาห์ (ช่ือปัจจุปัน) เมืองอู่ขา้วอู่น ้ า
ของประเทศมาเลเซีย เพลินตากยัทศันียภาพของทุ่งนาอนังดงาม 
ดินแดนบ้านเกิดของท่าน ดร.มหาเธย์ บินมูฮัมหมดั น าท่านชม
พิพิธภัณฑ์ข้าว MUSEUM PADI ตระการตากบัสุดยอดภาพวาด
สามมิติ ภาพวาดฝาผนังทีมีความสูง 8 เมตรยาว 103 เมตร กบั
เร่ืองราววถีิชาวเมืองเคดาห์ท่ีจะดึงคุณกลบัสู่เร่ืองราวทอ้งถ่ินเหมือนคุณอยู ่ณ สถานท่ีจริงแค่เพียงคุณสัมผสัดว้ย
สายตา เป็นภาพวาดท่ีสวยท่ีสุดในประเทศมาเลเซียด้วยมูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท ( ยังไม่รวมค่าเข้าชม 
ประมาณ 50 บาท  ) 
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จากนั้น ใหท้่านไดถ่้ายภาพความสวยงามของเมืองไทรบุรีกบั พระราชวงัโบราณบาไลเบซา  
ท่านสามารถชมพิพิธภณัฑพ์ระราชวงัโบราณท่ีรวบรวมส่ิงของเคร่ืองใชข้องสุลต่าน 
เมืองไทรบุรี รวมถึงจดหมายเหตุของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  
(รัชการท่ี 5) ต่อเจา้เมืองไทรบุรีแห่งสยามในอดีต และอีกมากมาย 

ต่อดว้ย ถ่ายภาพความประทบัใจกบั มัสยซิาเฮร (Masjid zahir) มสัยดิท่ีเก่าแก่และสวยท่ีสุดของรัฐเคดาห์ 
17.00 น. ถึง เกาะปีนัง เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า “ ไข่มุกแห่งโลกตะวันออก 

” นครท่ีรวบรวมความพิเศษท่ีผสมผสานโลกตะวนัตกและตะวนัออกกนัได้
อยา่งกลมกลืน  

ค ่า  อิสระอาหารค ่า 
พกั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะทุกท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ  Hotel Royal Penang  

 
 
 
 

วนัทีส่ี่ วัดไชยมังคลาราม – วัดพม่า  –ป้อมปืน – วัด เขา เ ต่ า  – ปี นัง  สตรีท อา ร์ท –ปี นัง ฮิล ล์  – หาดใหญ่                                
( B /-/- )                                                           

07.00 น.  บริการอาหารเชา้แบบบุฟเฟ่ต ์ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6)  
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ วดัไทยท่ีใหญ่ท่ีสุดในปีนงั “ วดัไชยมังคลาราม ” ซ่ึงมีพระพุทธไสยาสน์องค์

ใหญ่ท่ีสุดในมาเลเซีย   ตรงขา้มกนัใหท้่านไดช้ม วดัพม่า ชมสถาปัตยกรรมอนัวิจิตรตระการตา 
และแวะชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเป๊ียะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ท่ีมี
ช่ือเสียงในมาเลเซีย  

จากนั้น น าท่านชม ป้อมปืนปราการฟอร์ทคอนวาลสิ  ซ่ึงเป็นสถานท่ียกพลข้ึนบกคร้ังแรก
ของ เซอร์ ฟรานซิลไลทร์  ในปี ค.ศ. 1786  ท่ีแห่งน้ีเป็นป้อมปืน  เพื่อป้องกนัเมือง 
ในสมยัอดีต ของเกาะปีนงั   

10.00 น. จากนัน่น าท่านชม วัดเขาเต่า นมสัการไหวเ้จา้แม่กวนอิมท่ี ชมเจดียห์ม่ืนพระ อนัเป็นพุทธศิลป์ท่ีรวมความงาม
ของสามประเทศเข้าไวด้้วยกัน อนัได้แก่ ไทย จีน และพม่า และแวะช้อปป้ิงสินค้า
พื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเป๊ียะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ท่ีมีช่ือเสียง สมควร
แก่เวลาน าคระชม "ถนนสายศิลปะในปีนัง" หรือ "ปีนัง สตรีท อาร์ท" ไดก้ลายเป็นภาพ
สะทอ้นของศิลปะท่ีเน้นไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสามารถสร้างรอยยิ้มน้อยๆ
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*** ส้ินสุดรายการน าเท่ียว *** 
*** โปรแกรมทวัร์และเวลาอาจจะเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมแต่จะค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นส าคญั *** 

 

 
 
 

ใหก้บัผูพ้บเห็นไดเ้ป้นอยง่ดี 
เท่ียง   อิสระอาหารกลางวนั 
ต่อดว้ย น าคณะชม ปีนังฮิลล์ เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวเมืองท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความ

นิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะววิทิวทศัน์ของตวัเมืองรวมไป
ถึงเกาะปีนังแบบแบบกวา้งไกลสุดสายตา นั่นจึงท าให้บริเวณน้ี เป็นมุมดี
ทีสุ่ดในการถ่ายภาพตัวเมืองจอร์จทาวน์ในยามราตรี ( ยงัไม่รวมค่าขึน้รถราง 
ประมาณ 350 บาท ) 

16.00 น. และแวะชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง อาทิ เช่น ขนมเป๊ียะ บะกุ๊ดแต๋ โสมจีน และร้านช็อคโกแลต ท่ีมีช่ือเสียงใน
มาเลเซีย   หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางกลบั สู่หาดใหญ่ 

ค ่า   อิสระอาหารค ่า 
พกั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะทุกท่านเช็คอินเขา้สู่ท่ีพกั ณ โรงแรม VL หาดใหญ่ 
วนัท่ีหา้ ตลาดกนิหยง – สนามบินหาดใหญ่                                                                                                         ( B /-/- )                                                            
07.00 น.  บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์  ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7)  
08.30 น. จากนั้นน าคณะทุกท่านชอ้ปป้ิง ณ ตลาดกมิหยง อิสระให้ท่านไดซ้ื้อของฝากไดต้ามอธัยาศยั ภายในตลาดจะมีทั้ง

ของกินและของฝากใหเ้ลือกมากมาย เช่น  เกาลดั อินทผาลมั ผลไม ้ขนม เป็นตน้ 
 
 
 
 

จากนั้น จนไดเ้วลานดัหมายอนัสมควรน าท่านเดินทางต่อไปยงั สนามบินหาดใหญ่ 
11.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจ 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เทีย่วสนุกทวัรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 

ทีต่ัง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตงั20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 

Line ID:teaw_sanook  |FB:เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล|YouTube ชอ่ง::เทีย่วสนุกทวัร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี้www.ทวัรเ์กาะลงักาว.ีcom   

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม    
- คา่รถตูป้รับอากาศ น าเทีย่วตลอดการเดนิทางทางฝ่ังไทยและปีนัง ตามรายการน าเทีย่ว 
- คา่เรอืจอยสปีดโบท้ น าเทีย่วตลอดการเดนิทางในทอ้งทะเลสตลู ตามรายการน าเทีย่ว  
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (7 มือ้) + ของวา่งตลอดการเดนิทาง 
- คา่ทีพั่ก  4  คนื  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 
- คา่ธรรมเนยีมการเขา้ชม  และใชบ้รกิารตา่งๆตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว 
- คา่ประกันภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  รักษาพยาบาล  500,000 บาท 
- คา่เจา้หนา้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง   
- คา่ยาเวชภัณฑ ์สามัญประจ าบา้นเบือ้งตน้ 
- คา่บรกิารจัดน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
x คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจากทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  อาท ิ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี  

คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีเ่รยีกสัง่เอง  เป็นตน้  
x คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 %  กรณีตอ้งการใบเสร็จก ากับภาษีทกุชนดิ 
x คา่ธรรมเนยีมอทุยาน  200 บาท / ทา่น ( กรณีลกูคา้เป็นชาวตา่งชาต ิ) 

  


