
                                  
 

 

โปรแกรมทองเทีย่ว เกาะหลีเปะ เกาะไข เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี จ. สตูล 

 3 วัน 2คืน  ชวง ไฮซีซ่ัน 15 ตค. - 15  พค.   (อาหารเชา 2 , เที่ยง 1 มื้อ ) 

 

      Peaceful, Clean and Pure Nature 

วันที่ 1 : รับที่สนามบิน – เกาะไข – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสูเกาะหลีเปะ 

เวลา 08.30 - 09.00 นาฬิกา   

 รถรอรับลูกคาทีส่นามบินหาดใหญ หรือสนามบินตรัง 

เวลา 11.15 นาฬิกา 

 ถึงทาเรือหาดปากบาราเตรยีมตัวขึ้นเรอืสปดโบทเพ่ือนําทานไปยังเกาะหลีเปะ ใชเวลาเดินทาง 
โดยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง รถจะจอดหนาสํานักงานรองรบัลูกคา เพ่ือรับเอกสารตางๆ ดังนี ้

วอยเชอรที่พัก / ตั๋วเรือไปกลับ/ วอยเชอรดําน้ํา / และอื่นๆ  ณ จุดเช็คอิน ของบริษัท 



                                  
 

 

***โปรดทราบในวันแรกของโปรแกรมทัวร สําหรับรอบเรือ ลงเกาะ 11.30 น. เทาน้ัน !!  เรือสปด
โบทจะแวะใหลกูคาแวะชมและถายรูป ที่เกาะไข และ เกาะตะรุเตา บางจุด หรือ ทั้ง สอง จดุ 
หรือ ไมสามารถแวะได ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศระหวางเดินทาง***  

 เรือสปดโบทจะมาสงผูโดยสารหนาหาดเกาะหลีเปะ เม่ือเดินทางมาถึงเกาะหลีเปะ  

การเดินทางจากหนาหาดเกาะหลีเปะไปยังทีพ่ักมี 3 วิธี 

1. หากที่พักอยูใกลกับจุดจอดของเรอืทานสามารถเดินไปยงัที่พักไดดวยตนเอง 

2. ที่พักบางแหงจะมีบริการมารับผูเขาพักตามจุดที่กําหนด 

3. ขึ้นรถแท็กซี่สามลอรับจางไปยังที่พักโดยเสยีคาโดยสาร 50 บาทตอทาน 

(เจาหนาที่จะแจงและอธิบายวิธีการเดินทางไปที่พักที่ทานไดสํารองไวกอนการเดินทางอีกครั้ง) 

 

เวลา 14.00 นาฬิกา 

 เช็คอินและรับกุญแจเขาที่พักตามที่ทานไดสํารองไว จากนั้นเชิญทานพักผอนไดตามอธัยาศัย 
ทานอาหารเที่ยง (ตามอัธยาศัย)   เลนน้ําทะเล เดินตามชายหาดขาวสะอาด 

เวลา 16.00 นาฬิกา ไกดและสตารฟ พาลูกคาไปเลนน้ําและสัมผัสความสวยงามของชายหาด ชมดวง
อาทิตยยามเย็นกอนลับขอบฟา ( ลูกคาที่ไมตองการไปเลนน้ําสามารถพักผอนไดตามอธัยาศัย ) 

 

18.00 นาฬิกา เรับประทานอาหารเยน็ (ตามอัธยาศัย)  หลังจากนั้น ยามคํ่าคืนสามารถ เดินไปถนนคน
เดิน เลือกซื้อของฝาก หรือจะนั่งดื่มก็มีบริการถึงโตรุง 



                                  
 

วันที่ 2 : โปรแกรมดํานํ้ารอบเกาะหลีเปะ 

เวลา 07.00 – 09.00 นาฬิกา   รับประทานอาหารเชาจากทางรีสอรท (1) 

เวลา 09.30 นาฬิกา  
เดินทางโดยเรือหางยาวเพ่ือทองเที่ยวหมูเกาะรอบใน เชน เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง รองน้ําจาบัง 
เกาะหินงาม เปนตน ทานจะเห็นปะการังสวยงาม ปลาทะเล และทรายหาดขาวละเอยีด น้ําทะเลใสสีฟา 

รายละเอยีด หมูเกาะโซนใน : (เสนทางสีน้ําเงิน) 

Program Inner Islands :   (Blue Route)   

จุดที1่  รองน้ําจาบัง : เปนจุดที่มีปะการังออนสวยงามหลากหลายสีที่ความลึกประมาณ 16 เมตร 

JABANG : Beautiful soft corals cover a pinnacle that rise from 16 meters to just underneath the 
surface. 

จุดที่ 2 เกาะหินงาม : เยี่ยมชมความลึกลับแปลกประหลาดทีส่วยงามของหินสดีําหลากหลายขนาด
จํานวนมากที่เรียงรายไปตามหาด 

KOH HIN NGAM :  Visit the mysterious island build out of thousands of smoothly polished black 
stones. 

จุดที่ 3 เกาะราวี : พักรับประทานอาหารแบบผอนคลาย  พรอมกับดําน้ําตื้นและสนุกสนานกับชายหาด
ขาวที่ละเอยีดและสวยงามของเกาะราวี 

KOH RAWI : Picnic, relax and snorkel on the long white sandy beaches of Koh Rawi. 

จุดที่ 4 เกาะอาดัง : ดําน้ําตืน้และดื่มด่ํากับหาดทรายสีขาวที่หนาหาดของเกาะ หรือจะเลือกไปเดินชมปา
อันสมบูรณก็ได 

KOH ADANG : Snorkel right of the beach, explore the jungle or relax on the beach. 



                                  
 

    

จุดที่ 5 เกาะยาง : เปนอีกจุดหนึ่งที่ไมควรพลาดของการดําน้ําตืน้ของหมูเกาะรอบใน 

KOH YANG : Great snorkeling from one of the smallest islands in the archipelago. 

Remark : Service Period : High Season Only ( 16 Oct - 15 May ) 

ขอแนะนํา : จุดรองน้ําจาบัง จะเปนรองน้ําที่น้ําไหลแรงและคอนขางลึก ลูกคาที่ไมเคยดําน้ําตื้นหรอืมีโรค
ประจําตัว โปรดดสูมรรถภาพทางกายของตนเอง 
หมายเหตุ :ชวงเปดบรกิารนําเทีย่ว  ชวงฤดูกาลทองเที่ยวเทานั้น  ชวงเดินทางโดยประมาณ 16 ตค. - 
15 พค ของทุกป  โปรดทราบจุดดํานํ้าอาจจะมีความแตกตางกันไดตามแตละชวงวัน เดือน ของ
แตละทริป 

เวลา 12.30 นาฬิกา    
พักรับประทานอาหารแบบผอนคลาย (2) พรอมกับดําน้ําตื้นและสนุกสนานกับชายหาดขาวที่ละเอียด
และสวยงามของเกาะราว ี

เวลา 17.30 นาฬิกา    
เดินทางกลับมาถึงที่รีสอรท บนเกาะหลีเปะ และเชิญพักผอนตามอธัยาศัย 

เวลา 18.00  นาฬิกา เตรยีมรับประทานอาหาร มื้อเยน็ (ตามอัธยาศัย)  ที่รสีอรท/รานอาหาร 
บรรยากาศ ริมชายหาด หลังจากนั้น 

 ยามค่ําคืนทานสามารถกลับไปเดินไปถนนคนเดิน และเลือกซือ้ของฝากกอนกลับบาน 

วันที่ 3  เกาะหลีเปะ – สนามบินหาดใหญ 
เวลา 07.00 – 10.30 นาฬิกา รับประทานอาหารเชาจากทางรีสอรท (3)  พักผอนตามอธัยาศัยเก็บ
บรรยากาศแสงแรกของวันที่หนาชายหาด  



                                  
 

เวลา 10.30 - 11.00 นาฬิกา   เช็คเอาทที่ล็อบบ้ี เพ่ือเตรยีมตัวเดินทางกลับจากทาเกาะหลีเปะไป
ทาเรือปากบารา จ. สตลู 
เวลา 13.00 – 15.00 นาฬิกา เดินทางสูตัวเมอืงหาดใหญ สงลกูคาถึงที่สนามบนิ หาดใหญ 
โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหต:ุ โปรแกรมน้ีอาจจะเปล่ียนแปลงไดตามสภาพอากาศที่เหมาะสม  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


