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 RT-S.16    มัลดีฟเมืองไทย-ตะรุเตา-อาดัง-หลีเป๊ะ

สตูล-เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 5 วัน   ( BUS ) 
เกาะไข่-เกาะราวี-เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ

   ( พักเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน )
      

“รุ่งเรืองทัวร์”ขอนำท่านชมธรรมชาติทางทะเล “หมู่เกาะตะรุเตา”สัมผัส
ธรรมชาติที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่ 
สนุกสนานกับการดำน้ำชมปะการังหลากสีที่ยังคงสมบูรณ์รอท่านมาเยือน ชมหาดหิน
อาถรรพ์ มรดกอันล้ำค่าแห่งทะเลอันดามัน
กำหนดการเดินทาง         
วันแรก        กรุงเทพฯ-ตรัง(บริการอาหาร - /เที่ยง/เย็น)
17.00 น.พร้อมกัน ณ จุดนัดหมายเจ้าหน้าที่บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ฯคอยให้การต้อนรับ
18.30 น.ออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ  บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มก่อนออก

เดินทาง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนรถ

วันที่สองท่าเรือปากบารา–เกาะตะรุเตา-เกาะไข่-หลีเป๊ะ                                                  
(บริการอาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)
07.00 น.อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ จ.ตรัง
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08.30 น.ออกเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา  อ.ละงู
09.30 น.  คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู  จังหวัดสตูล   จัดเก็บสัมภาระ

ลงเรือลำใหญ่ เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เรือ
ออกเวลา10.30  น.  เมื่อท่านลงเรือทุกที่นั่งมีเสื้อชูชีพบริการ  ระหว่างผ่านหมู่

เกาะต่าง ๆ ของฝั่งทะเลอันดามัน
เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามันสู่  เกาะตะรุเตา  “ตะรุ

เตา”เพี้ยนมาจากคำว่า “ตะโล๊ะเตรา” 
ภาษามาลายู แปลว่า เกาะตะรุเตา

12.00 น.รับประทานอาหารเที่ยงระหว่างการเดินทาง( ข้าวกล่อง)
คณะเดินทางถึง  เกาะรุเตา  ใช้เวลาเพียง30นาที  ตรงบริเวณเกาะตะรุเตานั้น
หากท่านใดไม่ลงเรือก็ได้เนื่องจากเป็นเพียงสถานที่ถ่ายคนขึ้นลง
เท่านั้น. . . . . . .จากนั้นนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตา  เพื่อความเป็นสิริมงคล  
เกาะตะรุเตาภายหลังถูกจัดตั้งให้เป็นอุทยานทางทะเลแห่งแรกของ
ประเทศไทยก่อนที่ตะรุเตาจะเป็นอุทยานแห่งชาติไม่กี่ปีนั้น  ตะรุเตานับว่า
คึกคักมากเนื่องจากบริเวณอ่าวแต่ละอ่าวจะมีแพปลา  ร้านน้ำชา  ร้านอาหาร
และมีผู้คนเข้าไปเพื่อประกอบอาชีพ  หลังจากการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตะ
รุเตากลายเป็นเกาะที่มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แทนบริเวณเกาะตะรุเตา
นั้น……..จากนั้นนำคณะสู่เกาะไข่  

13.00 น.     เดินทางไม่ถึงชั่วโมงท่านก็มาถึงเกาะไข่นำท่านชมผ่าน เกาะไข่ ถ่ายรูปซุ้ม
ประตูหินสัญลักษณ์อุทยานแห่งชาติเกาะตะ

     รุเตาให้คณะได้จูงมือกันรอดซุ้มประตูหินตามความเชื่อของคนโบราณที่ว่า
หากชายหญิงคู่ใดได้จูงมือกันลอดซุ้ม

     ประตูนี้จะรักกันชั่วนิรันดร….พร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์
16.00 น.    นำคณะเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ นำคณะเข้าสู่ที่พักเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ

บริเวณชายหาดหน้าที่พัก …ตามอัธยาศัย 
18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารรีสอร์ท....ราตรีสวัสดิ์  หรือ ท่องราตรีตาม

อัธยาศัย

วันที่สาม      เกาะหลีเป๊ะ–เกาะหินงาม–เกาะจาบัง–แหลมราวี-อาดัง     
 (บริการอาหาร เช้า/เที่ยง/เย็น)

08.00 น. บริการอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารรีสอร์ท…..หลังอาหารนำคณะดำน้ำดู
ปะการัง ณ หมู่เกาะต่างๆโดยเรือโอโทงหรือที่

ชาวบ้านเรียกว่าเรือหางยาว



09.00 น. นำคณะเดินทางสู่  เกาะหินงาม  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะอาดัง 
เกาะนี้เป็นเกาะขนาดเล็ก หินที่พบบน

ชายหาดมีความกลมเกลี้ยงเป็นมัน  มีลวดลายสวยงามมาก  เล่ากันว่าหินทุก
ก้อนที่นี่มีคำสาปของเจ้าพ่อตะรุเตา หากใคร

เก็บออกมา  จะต้องมีอันเป็นยามต้องแสงอาทิตย์มีประกายแวววาวดุจดั่งหิน
เจียรไน 

12.00 น. บริการอาหารเที่ยงบนเรือระหว่างการเดินทาง (ข้าวกล่อง)
13.00 น. จากนั้นนำคณะชมปะการังเจ็ดสี บริเวณ ร่องน้ำจาบัง ซึ่งเป็นจุดที่มีปะการัง

สวยที่สุดของทะเลอันดามันปะการังใต้น้ำ
ที่นี่  ต้องยอมรับว่า  เป็นจุดที่สวยที่สุดจุดหนึ่งที่นักดำน้ำไม่ควรพลาด  ที่นี่เป็น

ร่องน้ำลึก ดังนั้น นักท่องเที่ยวที่นั่งเรือมา
จะต้องหาทุ่นผูกเรือใต้น้ำ  กองหินต่างๆ  ใต้น้ำจะถูกปกคลุมไปด้วย  ปะการัง

อ่อนสีชมพู สีม่วง สีฟ้า สีแดง 
ดอกไม้ทะเล   ดาวขนนก ฟองน้ำครกขนาดใหญ่ และที่เพิ่มสีสันให้สวยงามขึ้น 

ก็ได้แก่ ฝูงปลาน้อยใหญ่ แหวกว่ายกัน
อยู่  ไม่ว่าเป็น  ปลาการ์ตูน  ปลานกแก้ว  ปลานกขุนทอง  น้ำที่นี่จะไหลเชี่ยว  นัก

ท่องเที่ยวที่ดำน้ำควร มีชูชีพ และเกาะ
เชือกที่ผูกไว้กับเรือไว้ขณะดำน้ำ 

13.00 น.นำคณะเดินทางสู่  แหลมราวี  นำคณะเดินทางสู่แหลมราวี  ชมชายหาดที่
ธรรมชาติได้สรรมาให้คู่กับชายฝั่งทะเลอันดา

มัน  บริเวณดังกล่าวสามารถที่จะให้คณะได้นั่งเปลเถาวัลย์ที่เป็นธรรมชาติ 
นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวสามารถให้คณะ

ดูปะการังน้ำตื้น ณ จุดดังกล่าวได้
14.00 น.นำคณะสู่  เกาะหินซ้อน  ชมหินที่วางซ้อนกันราวปาฏิหารย์อยู่ทางซ้ายมือของ

เกาะหินงาม มีลักษณะแปลก    คือหิน
ก้อนใหญ่  2  ก้อนเรียงซ้อนกันอยู่และเกาะนี้จะเป็น

เกาะสุดท้ายของจังหวัด
สตูลจากนั้นนำคณะดำน้ำที่เกาะไผ่  เกาะผึ้ง  ชม

ปะการังที่สวยงามมากไม่
ต่างจากร่องน้ำจาบัง

17.00 น.     นำคณะเข้าสู่ที่พัก......พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น.คณะรับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท



วันที่สี่ เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา           (  บริการ
อาหารเช้า / เที่ยง /-เย็น)

07.00น. รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารรีสอร์ท.....หลังอาหารนำคณะสู่ท่าเรือ
ปากบาราใช้เวลาการ 

        เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งเรือออกเวลา 10.00 น.
11.30 น.   คณะเดินทางถึงท่าเรือปากบาราเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ 
12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
บ่าย นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  หลังอาหารออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ
วันที่ห้า เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา-กรุงเทพฯ           

( บริการอาหารเช้า / เที่ยง /-เย็น)
06.00 น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

*************************************************************
******************

อัตราค่าบริการ  ผู้ใหญ่            ราคาท่านละ   9,500   บาท
เด็ก 2-11 ปี     ราคาท่านละ   7,900   บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม      ท่านละ   2,000   บาท

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป ชุดเล่นน้ำ,ครีมทาผิว,รองเท้าฟองน้ำ,ยาประจำตัว,แว่นกันแดด
และของใช้จำเป็นอื่นๆ
อัตรานี้รวม        1. ค่าอาหาร 7 มื้อ 2  ค่าที่พัก    2 คืน  (ห้องละ 
2-3 ท่าน)

3. ค่าเรือนำเที่ยวตามโปรแกรม 4.  อุปกรณ์สำหรับเล่นน้ำ 
( หน้ากาก, เสื้อชูชีพ )

5. มัคคุเทศก์ไทยดูแลตลอดเส้นทาง 6.  ประกันภัยการเดินทาง 
100,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม

1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % กรณีต้องการใบเสร็จและ 3 % หัก ณ ที่จ่าย
2. อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งนอกเหนือรายการ
3. ค่าโทรศัพท์และค่าซักรีด
4. ค่าทิป เบลล์บอย คนขับรถและไกด์

หมายเหตุ    1.   บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการใน
รายการทัวร์ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และไม่รับผิดชอบใดๆ 



ในกรณีที่สูญหาย  สูญเสีย  หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
หัวหน้าทัวร์เหตุสุดวิสัยบางประการเช่นการนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจราจล
ต่างๆ

2  เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้
บริการใด ๆ   ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ  การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด  ๆ  ก็ตาม 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

3.  เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทน
ของบริษัทฯ  หรือชำระโดยตรงกับ  ทางบริษัทฯ  ทางบริษัทฯ  จะขอถือว่าท่านรับ
ทราบและยอบรับเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

กรุณาโอนเงิน มัดจำ หรือ จ่ายหมดมาที่
1. ชื่อบัญชี บริษัทรุ่งเรืองทัวร์ ฮอลิเดย์ 2010 จำกัด  

              เลขที่บัญชี 116-4399493 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู (บัญชีออมทรัพย์)
2. ชื่อบัญชี นายธเนษฐ  ลักษณะวิลาศ
   เลขที่บัญชี  008-2-42513-8  ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำพู  (บัญชีออม

ทรัพย์)
 โอนเรียบร้อยแล้วขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน(ใบสลิป)พร้อม

ทั้งระบุรายละเอียด
 อย่างชัดเจนมาทางแฟกซ์ กรุณาแฟ๊กซ์มาที่   02-2824909

************************************************************
***********


