ตรัง สตูล หลีเป๊ ะ เป๊ ะ เป๊ ะ เป๊ ะ
มัลดีฟส์ เมืองไทย สวรรค์ อนั ดามัน วิวหลักล้าน จ่ ายหลักพัน
** เดินทางโดยรถบั สปรั บอากาศ VIP ระดับ ไฮคลาส : สั มผัสความสะดวกสบายกับรถบัสสมรรถนะสู ง ใหม่ ล่าสุ ดจากยุโรป
หรู หรามีระดับ ตัวรถถูกออกแบบพิเศษแข็งแรงมี ระบบความปลอดภัยด้ วยเทคโนโลยี มาตรฐานยุโรป เบาะนั่งเป็ นเก้ าอี้นวด
รองรับสรีระร่ างกายได้ดี มีที่ชาร์ ท USB ทุกที่นงั่

TST4DaY ตรัง สตูล หลีเป๊ ะๆๆๆๆๆๆๆๆ By Bus

หน้า 1

วันแรก
18.00 น.
19.00 น.

จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้ าว
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ณ BIG C ลาดพร้ าว มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกใน
การเช็คเอกสารและสัมภาระก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง โดยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถตาม
อัธยาศัย zZzZzZzZ
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วันที่สอง

จังหวัดตรัง – ศาลเจ้ าท่ ามก๋ งเยี่ย – อาเภอกันตัง – วนอุทยานบ่ อน้าร้ อนกันตัง - สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์ พระ
ยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดี – ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย – KANTANG STREET ART – เมืองตรัง

......... น.

เดินทางถึง จังหวัดตรัง ยินดีตอ้ นรับเข้าสู่ ตรัง จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย ตรังหรื อเมืองทับเที่ยงเป็ นจังหวัด
ท่ องเที่ ย วอี ก แห่ ง หนึ่ ง ของภาคใต้ จัง หวัดตรั งในอดี ต เคยเป็ นเมื องท่ าค้าขายกับ ต่างประเทศ เป็ นศูน ย์ก ลางการ
คมนาคมไปสู่ จงั หวัดนครศรี ธรรมราช ตรังเป็ นจังหวัดแรกที่มีตน้ ยางพารามาปลูก โดยพระยารัษฎานุประดิษฐมหิ ศร
ภักดี (คอซิ มบี้ ณ ระนอง) นาพันธุ์ยางพารามาจากมาเลเซียและในตรังยังมีตน้ ยางพาราต้นแรกอีกด้วยจังหวัดตรังเป็ น
จังหวัดหัวเมื องอยู่ท างภาคใต้ข องประเทศไทย ติ ดทะเลอัน ดามัน มหาสมุ ทรอิ นเดี ย ชายฝั่ ง ทะเลตะวันตก จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทวั่ ไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ าซา
ไก อาเภอปะเหลียน ขวานหิ นกะเทาะ ขวานหิ นขัด เศษภาชนะดินเผา ลู กปั ดแก้ว เครื่ องประดับ ตามถ้ าต่าง ๆ เช่น
เขาสามบาตร ถ้ าเขาไม้แก้ว ถ้ าเขาเทียมป่ า ภาพเขียนสี ที่เขาแบนะ ถ้ าตรา ล้วนเป็ นหลักฐานบอกความเป็ นชุมชนก่อน
ประวัติศาสตร์ จนถึ งแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมี หลักฐานที่ แสดงถึ งความสัมพันธ์กับ อาณาจักรโบราณทาง
ภาคใต้ในลักษณะที่เป็ นเมืองท่าทางผ่าน และมีพฒั นาการมาตามลาดับ.
 รับประทานอาหารเช้ า แบบติ๋มซา

เช้ า

☞ นาคณะเข้าสักการะสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ คู่บา้ นคู่เมืองชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามก๋ งเยี่ย (Tham Kong Yia Shrine) ตั้งอยู่บนถนน
เพลินพิทกั ษ์ เป็ นศาลเจ้าที่คนส่ วนมากนิ ยมมากราบไหว้ขอพร ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ชาวบ้านเรี ยกว่า โรงพระท่ามกง
เยี่ย นับเป็ นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง นับตั้งแต่แรกเกิดจากครรภ์มารดาเมื่ออายุครบเดือนบิดามารดาจะพามาไหว้
เพื่อขอให้พระท่ามกงเยี่ยรับไว้เป็ นบุตร โดยการบอกวันเดือนปี เกิดให้เจ้าหน้าที่ศาลเลือกชื่อให้ตามสมควรแล้ว จึง
เสี่ ยงโปยถามพระ โดยมากบุตรของท่านทุกคนจะมีชื่อกลางเดียวกันว่า ท่าม ไม่ว่าชาวบ้านจะมีทุกข์โศกโรคภัย วาร
ดิถี งานเทศกาล หรื อประสบความสาเร็ จใดๆ ก็จะมีลูกหลานมากราบไหว้สักการบูชาเสมอกล่าวว่าเซียมซี ของท่าน
แม่ นยาผูค้ นมัก นิ ยมบนท่ านด้วยหมู ย่างทั้งตัวหรื อย่อมลงมาตามก าลังศรั ทธาและทุนทรัพ ย์ หรื อความเกี่ ยวข้อง
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ความสาเร็ จในกิ จการนั้นๆ โดยเฉพาะในวันหยุดหรื อเทศกาลสาคัญ ลูกหลานจะพร้อมใจกันมาสักการะบูชาท่าน
อย่างเนืองแน่น.
☞ นาท่านเดินทางสู่ กันตัง (Kantang) เป็ นอาเภอหนึ่ งของจังหวัดตรัง ที่ต้ งั อยู่ริมฝั่งแม่น้ าตรัง ห่ างจากตัวเมืองตรัง
เพียง 24 กิโลเมตร ในอดีตกันตังเป็ นเมืองท่าสาคัญแห่ งหนึ่งทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย เป็ นศูนย์กลางการคมนาคมทาง
น้ าสาคัญมาแต่โบราณ เมื่อพระยารัษฎานุประดิษฐมหิ ศรภักดี มารับตาแหน่งใน พ.ศ. 2433 ได้ดาเนินการพัฒนาเมือง
ตรัง (กันตัง) ทุกด้าน โดยมีจุดมุ่งหมายจะทาให้เป็ นเมืองค้าขาย ส่ งเสริ มอาชีพพื้นฐานคือการเกษตร เริ่ มต้นจากเกษตร
ยังชีพในครัวเรื อน และขยายเป็ นเกษตรเพื่อการค้า
☞ นาท่านเข้าสู่ วนอุทยานบ่อน้ าร้อนกันตัง (Kantang Hot Spring Forest Park) จ.ตรัง บ่อน้ าพุร้อนธรรมชาติอยู่ใน
ท้องที่บา้ นควนแคง หมู่ที่ 7 ตาบลบ่อน้ าร้อน อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยูใ่ นเขตป่ าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่ าควน
แคง และป่ าน้ าราบ มีเนื้ อที่ประมาณ 500 ไร่ ซึ่ งกรมป่ าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็ นวนอุทยาน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2549
พื้นที่ ราบเชิ งเขาผสมผสานกับ สภาพป่ าเป็ นดงดิ บชื้ น และบางส่ วนเป็ นป่ าพรุ ที่มีน้ าท่วมขังตลอดปี อี กทั้งมี พ้ืนที่
บางส่ วนเป็ นพรุ น้ าร้อนมีน้ าไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา พืชพรรณและสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ สถานที่น่าสนใจ ได้แก่ บ่อ
น้ าร้ อนควนแคง บริ เวณพื้ นที่ พ รุ น้ าร้ อน โดยได้พ ัฒ นาปรั บ ปรุ ง เป็ นบ่ อน้ าร้ อน จานวน 3 บ่ อ มี อุณ หภู มิ ข องน้ า
ประมาณ 70 องศา / 40 องศา / 20 องศา ตามลาดับ ซึ่งนักท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ ไปนิ ยมมาแช่เท้าและอาบน้ าร้อน
เพื่อสุ ขภาพ มีเส้นทางศึ กษาธรรมชาติบริ เวณพื้นที่ พรุ น้ าร้อนและพื้นที่ป่าดงดิบ ที่ ได้รับการพัฒนาให้เป็ นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติจานวน 3 เส้นทาง ในระยะทาง 500 - 2,000 เมตร ตามลาดับ เพื่อประโยชน์ดา้ นการศึกษาวิจยั ความ
หลากหลายทางชี วภาพ รวมทั้งส่ งเสริ มสันทนาการและการท่องเที่ ยว อิสระเดินเที่ยวชมหรื อจะแช่เท้าผ่อนคลาย
ความเมื่อยล้าตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย.
เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
☞ แวะถ่ายรู ป สถานี รถไฟกันตัง (Kantang Railway Station) เป็ นสถานี ปลายทางของทางรถไฟสายชุมทางทุ่งสง–
กันตัง ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าค่าย ตาบลกันตัง อาเภอกันตัง จ.ตรัง กันตังเป็ นสถานี รถไฟชั้น 3 ใช้สัญญาณแบบหลักเขต
สถานี ตัวย่อของสถานีคือ กต. เปิ ดใช้อย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็ นที่รับส่งสิ นค้ากับ
ต่างประเทศ ทั้งสิ งคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย มีรางรถไฟต่อไปเป็ นระยะทางประมาณ 500 เมตร ตัวสถานีรถไฟ
กันตัง เป็ นอาคารไม้ช้ นั เดียวทรงปั้ นหยา ทาสี เหลืองมัสตาร์ ดสลับน้ าตาล ตัวอาคารแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนตัว
อาคารและชานชาลา ตกแต่งประดับมุมเสาด้วยลวดลายไม้ฉลุ สถานียงั คงรักษาเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6
ไว้ได้เป็ นอย่างดี เป็ นผลทาให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบี ยนเป็ นโบราณสถานของจังหวัดตรัง โดยกรมศิลปากร
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539
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☞ นาท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (Ratsada Museum Kantang) เดิมเป็ นจวนเจ้าเมือง
หรื อบ้านพักของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิ ศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง) ซึ่งเป็ นอดีตผูว้ ่าราชการเมืองตรัง เป็ นภายใน
บ้านจัดแสดงสิ่ งของเครื่ องใช้ของพระยารัษฎาฯ เหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ อาทิ หุ่นจาลองพระยารัษฎาฯ ในท่านั่ง
เสมือนยังคงมีชีวิต ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องทางาน ภาพถ่ายโบราณ ข้าวของเครื่ องใช้ในสมัยโบราณ เช่ น
เครื่ องพิมพ์ดีด ตลับเมตร ตู้ เตียง เก้าอี้ เป็ นต้น
☞ แวะชม ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย (1St Para Rubber In Trang) ตั้งอยู่ริมถนนที่ อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
โดยพระยารัษ ฎานุ ป ระดิ ษ ฐ์ม หิ ศ รภัก ดี (คอซิ ม บี้ ณ ระนอง) เป็ นผูเ้ หมื อนหนึ่ ง "บิ ดาแห่ งยาง" เป็ นผูท้ ี่ ไ ด้น าต้น
ยางพารามาปลูกที่อาเภอกันตัง เป็ นครั้งแรก จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิ ศรภักดี ได้ส่งคนไปเรี ยนวิธีปลูกยาง
เพื่อมาสอนประชาชน นักเรี ยนของท่านที่ส่งไปก็ลว้ นแต่เป็ นเจ้าเมือง นายอาเภอ กานั น และผูใ้ หญ่บา้ นทั้งสิ้ น พร้อม
กันนั้นท่านก็สงั่ ให้กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น นาพันธุ์ยางไปแจกจ่าย และส่ งเสริ มให้ราษฎรปลูกทัว่ ไป ซึ่งในยุคนั้น อาจกล่าว
ได้ว่าเป็ นยุคตื่นยาง และชาวบ้านเรี ยกยางพารานี้ วา่ “ยางเทศา” ต่อมาราษฎรได้นาเข้ามาปลูกเป็ นสวนยางมากขึ้นและ
ได้มีการขยายพื้นที่ ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใต้รวม 14 จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงจังหวัดที่ ติดชายแดนประเทศ
มาเลเซี ย จนถึ งปั จจุ บนั ประเทศไทยมี พ้ื นที่ ป ลูกยางทั้งประเทศประมาณ 12 ล้านไร่ กระจายกันอยู่ในภาคใต้ ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือซึ่งเป็ นแหล่งปลูกยางใหม่ การพัฒ นาอุตสาหกรรมยางของประเทศได้เจริ ญ
รุ ดหน้าเรื่ อยมาจนทาให้ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ผลิตและส่งออกยางได้มากที่สุดในโลก
☞ แวะถ่ายภาพชิคๆที่ Kantang Street Art 2019 ภาพศิลป์ ภายใต้แนวคิด "วิถีกันตัง Colourful" บนถนนสายต่างๆ
เทศบาลเมืองกันตัง ได้ร่วมกับกลุ่ม YEC ตรัง จัดการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนัง KantangStreetArt2019 จานวน 12 จุด
โดยมีศิลปิ นจิตอาสามาสร้างสรรค์งานศิลป์ จนได้ภาพอันสวยงามและหลากหลาย อาทิ ลิงยักษ์ กวางน้อย มังกร ฉลาม
ปลาหมึก นกนางแอ่น ลูกยางพารา ป๊ อปอาย สาวสวย รถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งกระจายอยู่ตามตรอกซอกซอยหรื อถนนสายต่ างๆ
โดยได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากเจ้าของบ้าน หรื อเจ้าของสถานที่ต่างๆ ที่สละพื้นที่หน้าบ้าน หรื อฝาผนัง ให้ทา
กิจกรรมดังกล่าวและเป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเป็ นอย่างมาก อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัยจนถึง
เวลานัดหมาย จากนั้นนาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตวั เมืองตรัง *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
 นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั THUMRIN THANA HOTEL TRANG หรื อเทียบเท่ า
แนะนา !!! กรุณาแยกสั มภาระและของใช้ จาเป็ นสาหรับพักบนเกาะหลีเป๊ ะ 1 คืน ชุดเล่ นน้า,ชุดนอน ของใช้ ส่วนตัว ฯลฯ
TST4DaY ตรัง สตูล หลีเป๊ ะๆๆๆๆๆๆๆๆ By Bus

หน้า 5

วันที่สาม
เช้ า
08.00 น.
10.00 น.
11.30 น.

ตรั ง – ท่ าเรื อ ปากบารา จ.สตู ล – นั่ ง PRIVATE SPEED BOAT – ด าน้ าเกาะอาดั ง – เกาะหลีเป๊ ะ – THE CLIFF
LIPE OR IDYLLIC CONCEPT RESORT OR BU-NGA RESORT
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร
เดินทางสู่ ท่าเรื อปากบารา อาเภอละงู จ.สตูล (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชม.) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถจน
เดินทางถึงท่าเรื อ
ถึง ท่าเรื อปากบารา จ.สตูล รอลงเรื อสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
ลงเรื อ PRIVATE SPEED BOAT สู่ เกาะหลีเป๊ ะ จ.สตูล เกาะหลีเป๊ ะ หรื อ เกาะลีเป๊ ะ เป็ นเกาะกลางทะเลอยู่ในเขต
จังหวัดสตูล อยู่ทางตอนใต้ของเกาะอาดัง ห่างจากแผ่นดินของจังหวัดสตูล 85 กิโลเมตร เขตอานาจการควบคุมของ
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ เตาในจังหวัดสตูล เป็ นชายหาดบนเกาะที่อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใสสะอาด สวยงาม
เป็ นเกาะที่เงียบสงบ และมีน้ าที่ต้ืนเขิน เกาะหลีเป๊ ะ หมายถึง เกาะที่ราบเรี ยบคล้ายกระดาษ ซี่งมีที่มาจากภาษาท้องถิ่น
ชาวน้ าหรื อชาวเล(ชนเผ่าอุรักลาโว้ย)บนเกาะซึ่ งส่ วนใหญ่ทาอาชีพประมงรอบเกาะเต็มไปด้วยป่ าปะการังอันสมบูรณ์
มีเวิง้ อ่าวที่สวยงามหาดทรายขาวละเอียด เกาะหลีเป๊ ะและหมู่เกาะใกล้เคียงมีความงดงามทางทะเลมาก จนได้รับการ
ขนานนามว่ามัลดีฟส์เมืองไทย เกาะหลีเป๊ ะ มีชายหาดที่สาคัญ ๆ อยู่ 4 หาด ได้แก่ หาดพัทยา ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของ
เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นเกาะที่นกั ท่องเที่ยวนิ ยมเดินทางไปมากที่สุด หาดซันไรท์ อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะหลีเป๊ ะ ใกล้
ๆ กับหมู่บา้ นชาวเล หาดคาร์ มา อยู่ทางตอนเหนื อ ซึ่ งหันหน้าเข้ากับเกาะอาดัง หาดซันเซ็ท อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่ ง
หันหน้าเข้ารับแสงของพระอาทิตย์ ตามชื่อของหาด เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นเกาะที่มีความกว้างระหว่างหัวเกาะไปถึงท้าย
เกาะประมาณ 3 กิโลเมตร จัดเป็ นเกาะขนาดเล็ก ถื อเป็ นเกาะที่ อยู่สุดท้ายทางตอนใต้ของทะเลอั นดามันของไทย
เนื่องจากพื้นที่ถดั ไปคือทะเลสากลที่เชื่อมกับทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย
 บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (SET BOX)
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❖ ด าน้ าชมปะการั ง ใกล้ ชิ ด ปลาทะเล ☞ เกาะอาดั ง ค าว่า “อาดัง” มาจากค าเดิ มในภาษามลายูว่า “อุดัง” มี
ความหมายว่า “กุง้ ” เพราะบริ เวณนี้ เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุง้ ทะเลมีเนื้อที่เกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็ นเกาะ
กลางทะเลอัน ดามัน เป็ นเกาะที่ มี ค วามใหญ่ เป็ นอัน ดับ ที่ ส องรองจากเกาะตะรุ เตา เกาะนี้ มี ห าดทรายละเอี ย ด
ส
ว
ย
ง
า
ม

รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ ะ เกาะดง เกาะหิ นงาม และเกาะยาง เป็ นเกาะที่เหมาะสาหรับการดา
น้ า ภูมิประเทศโดยทัว่ ไปเป็ นภูเขาสู ง มี ระบบนิ เวศป่ าที่ ส มบู รณ์ เกาะอาดังเป็ นพื้นที่ อนุ รักษ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่
อนุญาตสร้างสิ่ งปลูกสร้างถาวรภายในเกาะ เกาะอาดังมีความสงบ สะอาดและเป็ นสถานที่ต้ งั ของหน่วยพิทกั ษ์อทุ ยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา บนเกาะไม่มีที่พกั ของเอกชนให้บริ การ จะมีก็แต่บา้ นพักของหน่วยพิทกั ษ์อุทยานฯ และจุด
ให้กางเต็นท์ ผูท้ ี่จะมาท่องเที่ยวจึงมักจะไปพักค้างแรมบนเกาะหลีเป๊ ะที่อยู่ใกล้เคียงกันมากกว่า มีน้ าตกอยู่ 2 แห่งบน
เกาะ ทางทิศตะวันออกของเกาะเป็ นหาดทรายขาวยาวราว 200 เมตร ในน้ าเต็มไปด้วยปะการังโขดและปะการังชนิ ด
อื่น ๆ รวมถึงสัตว์ทะเลต่าง ๆ ที่อาศัยตามแนวปะการัง เช่น ดาวทะเล, เม่นทะเล, ปลาสลิดหิ น, ปลาขี้ตงั เบ็ด, ปลา
นกแก้ว ให้ ท่านได้ อิส ระด าน้ าเล่ นชมปะการั ง สั ต ว์ ทะเลต่ างๆ สั ม ผัสความงดงามของธรรมชาติเล่ น น้า ทะเลใส
บริ สุทธิ์ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ดาน้ า สน็อกเกิ้ล SNORKEL ค่าใช้จ่าย
ท่านละ 1,000 บาท และมีค่ามัดจาอุปกรณ์อีก 1,000 บาท)
.......... น.
.......... น.

นาท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ ะ
ถึงท่าเทียบเรื อของที่พกั (THE CLIFF LIPE OR IDYLLIC CONCEPT RESORT OR BU-NGA RESORT)

 THE CLIFF LIPE 
THE CLIFF LIPE ความงามของเกาะหลีเป๊ ะในมุมที่เสิ ร์ฟถึงริ มระเบียงบ้าน คู่รัก ,ครอบครัว ที่ได้มาเยือนที่ The
Cliff Lipe จะกลับไปแบบประทับใจ ให้คุณรู ้สึกสบายเหมือนมาพักบ้านเพื่อ น และมีกิจกรรมต่างๆ เมื่อเรายืนอยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าทะเล มองลงมาเห็นน้ าสี ฟ้าใสของทะเลอันดามัน ได้วิวฟ้าจรดน้ าในแบบพาโนราม่า ความพิเศษของ
The Cliff
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Clifforest : มุ มพัก ผ่อนที่ ถูกออกแบบให้วางคู่ขนานไปกับหน้าผาของรี สอร์ ท แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิว
ชายหาดส่วนตัว ให้ความรู ้สึกร่ มรื่ นตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
Cliffully : อีกหนึ่ งความโดดเด่นของร้านอาหาร The Season ที่สามารถเพลิดเพลินกับการรับประทานอาหารไปด้วย
และชื่ นชมบรรยากาศทัศนี ยภาพรอบเกาะหลีเป๊ ะได้แบบพาโนราม่าเลยทีเดียว พระเอกของโซนนี้ คือ ช่วงเวลาดิน
เนอร์ตอนพระอาทิตย์ตกสุดแสนโรแมนติก ที่ใครก็ตามที่ได้มาเยือนจะประทับใจไม่รู้ลืม
Clifforlove : โซน Private Dinner สุ ดโรแมนติ ก เหมาะส าหรั บ การรั บ ประทานอาหารมื้ อพิ เศษร่ วมกับ คนรั ก และ
ครอบครัว ในทุกๆโอกาสพิเศษ พร้อมชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกแบบใกล้ชิดแบบติดทะเลกันไปเลย
Cliffaway : ชายหาดส่ วนตัวอันแสนเงียบสงบ ธรรมชาติสวยงามและอุดมสมบูรณ์คือสเน่ห์ของที่นี่ อีกทั้งยังสามารถ
ทากิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งวัน อาทิเช่น การนอนอาบแดด, ดาน้ าตื้นดูปะการังหน้าชายหาด หรื อพายเรื อคายัก
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 IDYLLIC CONCEPT RESORT 
IDYLLIC CONCEPT RESORT ไอดี ล ลิ ค คอนเซปต์ รี ส อร์ ท IDYLLIC CONCEPT RESORT ตั้ง อยู่ บ น
หาดซันไรส์ อนั เก่าแก่เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นชายหาดที่เงียบสงบเหมาะแก่การมาพักผ่อนอย่างแท้จริ ง เป็ นบูติกรี สอร์ท รี
สอร์ ทที่ตกแต่งสไตล์ทนั สมัย มี สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน มองเห็ นน้ าทะเลสี ฟ้าครามของทะเลอันดามัน รี
สอร์ทมีกิจกรรมทางน้ าทั้งการพายเรื อคายัค การดาน้ าชมปะการัง มีสระว่ายน้ าริ มทะเลให้ได้ผ่อนคลาย มีร้านอาหาร
The Cove bistro โดดเด่นด้วยตัวอาคารซึ่ งออกแบบให้เป็ นสไตล์โมเดิล ตรงกับคอนเซ็ปต์รสชาติอาหารแบบไทย
ประยุกต์ให้เข้ากับอาหารแบบตะวันตก รับรองแขกของรี สอร์ทและแขกวอล์คอิน
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 BU - NGA RESORT 
บุหงารี สอร์ท BU – NGA RESORT ตั้งอยูห่ ่างจากใจกลางหาดพัทยาเพียง 50 เมตร สถานที่พกั อันยอดเยี่ยมสาหรับ
ผูท้ ี่มาเยือนเกาะหลีเป๊ ะ รี สอร์ ทให้บริ การห้องพักบังกะโลที่ สะดวกสบายทั้งหมด 12 หลัง โทรทัศน์จอแบน, ห้อง
ปลอดบุหรี่ , เครื่ องปรับอากาศ, โต๊ะเขียนหนังสื อ, ระเบียง/ชานเรื อน ที่สาคัญมีทาเลที่ดีเยีย่ มติดหน้าหาดและใกล้วอล์
คกิ้งสตรี ท สะดวกสบายในการเดินทาง

** อิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เล่นน้า หรื อทากิจกรรมของทางรีสอร์ ทที่จัดไว้เพื่อนักท่องเที่ยวตามอัธยาศัย **
 อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนา!! ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ ะ (Walking Street Lipe) ถนนคนเดินหลีเป๊ ะเปิ ด
18.00-24.00 น.ของทุกวัน แหล่งรวมนักท่องเที่ยว ร้านเสื้ อผ้า บาร์ มีร้านอาหารให้เลือกกินหลากหลายแบบ อาหาร
ทะเลสดๆ ทั้งบุพเฟ่ ต์ ส้มตา ซีฟู๊ด ของหวาน ร้านสะดวกซื้ อ ร้านขายทริ ปดาน้ า ร้านขายของที่ระลึก เช่น กระเป๋ า ผ้า
ทอ เปลือกหอย ฯลฯ และยังมีร้านสะดวกซื้ออีกด้วย.
 ราตรีสวัสดิ์ zZzZzZzZ
วันที่สี่
เช้ า
09.30 น.
11.00 น.
กลางวัน

THE CLIFF LIPE OR IDYLLIC CONCEPT RESORT OR BU-NGA RESORT – นั่ ง SPEED BOAT สู่
ท่าเรื อปากบารา สตูล – กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้ าว
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ลงเรื อ SPEED BOAT สู่ ท่าเรื อปากบารา พร้อมชมวิวที่สวยงามของทะเลอันดามัน ....
ถึง ท่าเรื อปากบารา
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารกลางวัน เตรี ยมตัวเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ
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......... น.
23.30 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยรถโค้ ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.) ให้ท่านได้พกั ผ่อนบนรถ ชม
วิวสองข้างทาง  อิสระอาหารเย็น ระหว่ างทางกลับกรุงเทพฯ ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก.
เดินทางถึง กรุงเทพฯ BIG C ลาดพร้ าว โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

หมายเหตุ : รายการทัวร์ทอ
่ งเทีย
่ วสามารถเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม โดยมิต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์
,หั วหน ้าทัวร์,คนขับรถของแต่ละสถานที่)เป็ นผู ้บริห ารเวลาปรับเปลีย
่ นตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทจะคานึงถึงความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผู ้เดินทางเป็ นสาคัญ.

โรงแรม

วันเดินทาง

THUMRIN THANA HOTEL TRANG +
IDYLLIC CONCEPT RESORT
THUMRIN THANA HOTEL TRANG +
IDYLLIC CONCEPT RESORT

9 - 12 ตุลาคม 2563
วันหยุดนักขัตฤกษ์
22 - 25 ตุลาคม 2563
(วันปิ ยะ)

THUMRIN THANA HOTEL TRANG +
THE CLIFF LIPE
THUMRIN THANA HOTEL TRANG +
THE CLIFF LIPE
THUMRIN THANA HOTEL TRANG +
THE CLIFF LIPE

9 - 12 ตุลาคม 2563
วันหยุดนักขัตฤกษ์
9 - 12 ตุลาคม 2563
วันหยุดนักขัตฤกษ์
9 - 12 ตุลาคม 2563
วันหยุดนักขัตฤกษ์

ประเภทห้ องพัก
(เฉพาะที่หลีเป๊ ะ)

จานวน
คน

ราคา

STANDARD ROOM

28

6969.-

STANDARD ROOM

28

6969.-

BUNGALOW /
GRAND DELUX VIEW
JACUZZI
OCEAN VIEW
2 BEDROOM FAMILY OCEAN
VIEW พักห้ องละ 4 ท่ าน อลังการ!!

12

7499.-

8

8888.-

8

8888.-

* ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ค่ าทัวร์ ไม่ รวมค่ าทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ
ท่านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่ าน ชาระได้ทเี่ จ้ าหน้ าที่บริษัทฯ ก่อนออกเดินทาง *
อัตราค่าบริการนีร้ วม
 ค่ารถบัสปรับอากาศไป-กลับ และนาเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นคอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ ไม่ รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรี ด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุ ณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริ การ)
 ค่าทัวร์ ไม่ รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่ านละ 500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่ อท่ าน
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 กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี (Infant) ชาระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ ของผู้ใหญ่ แต่ ไม่ เก็บค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของท่ าน
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการให้ บริการ
ในการจองทัวร์กรุ ณา ชาระค่าทัวร์ เต็มจานวน พร้อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หลังจากทาการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชาระตามที่บริ ษทั กาหนด ขอ
อนุญาตตัดที่นงั่ เพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นงั่ อยูโ่ ดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชาระเงินค่าทัวร์เรี ยบร้อยแล้ว ทางบริ ษทั ฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
การยกเลิก
** เนื่องจากราคาทัวร์ นี้เป็ นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชาระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผูเ้ ดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่งหรื อไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงิน
มัดจาคืนไม่ว่ากรณี ใดทั้งสิ้น **
หมายเหตุ
1.บริ ษ ทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่มีนักท่องเที่ยวร่ วมเดิน ทางน้อ ยกว่า 25 ท่าน ราคาและรายการอาจมี การเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
2.บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
3.รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พกั สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4.บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่ เกิดจาก ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝนุ่ ปฏิวตั ิและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทาร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
5.ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากการประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
6.หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ท้งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการ
เที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8.ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9.มัคคุเทศก์ พนักงาน หรื อตัวแทนของทางบริ ษทั ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษทั เว้น แต่มี เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั กากับเท่านั้น
10.เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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