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เกาะหลีเป๊ะ – ตะรุเตา 
THE HAPPINESS OF BLUE HEAVEN 

เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – ร่องน า้จาบัง – เกาะหนิงาม – หาดทรายขาว เกาะราวี 
– อ่าวสอง – เกาะหนิซ้อน – รอกลอย – หมู่เกาะดง – เกาะผึง้ – เกาะหลีเป๊ะ 

วันที่ 9 – 11 ธันวาคม พ.ศ.2557 (3 วัน 2 คืน) 

 
โปรแกรมการเดนิทาง 3 วัน 2 คืน 
วันแรกของการเดนิทาง  สนามบนิดอนเมอืง – หาดใหญ่ – ปากบารา – ตะรุเตา – เกาะไข่ – หลีเป๊ะ (1) 

 
06.00 น. พร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 1 เคาน์เตอร์ สายการบนิไทย

แอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ สุขนิยมทวัร์ คอยดแูลต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
07.25 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ ด้วย สายการบนิแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD3116 
08.50 น. เดินทางถงึสนามบินหาดใหญ่ เปลีย่นพาหนะเป็นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางมุง่หน้าสู่ จังหวัดสตูล 
11.30 น.  เดินทางถงึทา่เทยีบเรือปากบารา อ าเภอละง ู  รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.  น าทา่นลงเรือ Speed Boat (Private) สู ่เกาะตะรุเตา 
14.00 น. ถึง เกาะตะรุเตา มีหาดทรายขาวสวย และหาดหินท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั น าทา่นนมสัการศาล

เจ้าพอ่ตะรุเตาและเยี่ยมชมศนูย์นิทรรศการแหง่ชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอา่วพนัเตมะ
ละกา 

15.00 น. ออกเดินทางตอ่ไปยงั เกาะไข่ เกาะที่เป็นสญัลกัษณ์ทางการทอ่งเที่ยวของจงัหวดัสตลู วา่กนัวา่เมือ่ไปเกาะ
ไขต้่องลอดซุ้มประตหูินจะสมหวงัเร่ืองความรัก หากได้ลอดพร้อมกบัคนรักแล้วจะท าให้รักกนัชัว่นิรันดร  

16.00 น.  น าคณะเข้าสูท่ี่พกั ให้ทา่นได้อิสระกบัการเลน่น า้ชายหาดบนเกาะหลเีป๊ะ 
 ที่พกั IDYLLIC CONCEPT RESORT **** หรือเทียบเทา่  
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18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร และดื่มด า่กบับรรยากาศยามค า่คืนของเกาะหลเีป๊ะ และ
พกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั 

 
วันที่สองของการเดนิทาง ร่องน า้จาบัง – เกาะหินงาม – หาดทรายขาว – อ่าวสอง – เกาะหนิซ้อน – เกาะ

รอกลอย – เกาะดง – เกาะผึง้ – เกาะหลเีป๊ะ    (2) 

 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม  
08.30 น. ออกเดินทางโดย เรือ Speed boat เดินทางไปยงั ร่องน า้จาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังออ่นเจ็ดสทีี่

งดงามมากที่สดุแหง่หนึง่ในทะเลอนัดามนั 
10.00 น. เดินทางตอ่ไปยงั เกาะหนิงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกนัเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ช่ืนชม

ธรรมชาติพร้อมเก็บภาพท่ีระลกึ  
12.00 น. ออกเดินทางตอ่มุง่หน้าสู ่หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอยีด น า้ทะเลใสเงียบสงบ ร่มร่ืน

ไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสูท่ะเล น าทา่น   รับประทานอาหารกลางวนั (อาหารกลอ่ง) 
บริเวณหาดทรายขาว  

 
13.30 น.  หลงัจากอิม่แล้วน าทา่นไปยงั อ่าวสอง สมัผสักบัปะการังและหมูป่ลาหลากหลายชนิด  
14.30 น. ออกเดินทางมุง่หน้าสู ่เกาะหนิซ้อน ชมหินธรรมชาติทีว่างซ้อนกนัอยา่งนา่มหศัจรรย์ และเก็บภาพถ่ายที่

ระลกึ 
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15.30 น. เดินทางมุง่หน้าสู ่เกาะรอกลอย เกาะเลก็ๆที่เงียบสงดั มีหาดทรายที่ขาวสะอาด ลกัษณะเป็นปลายแหลม

สามเหลีย่มยื่นออกไปในทะเลใกล้กบัต าแหนง่ของเกาะดง เห็นเป็นทรายสขีาวตดักบัน า้ทะเลสเีขียวมรกต 

จนเป็นท่ีมาของค าวา่ ทะเลหยก  

 

16.30 น. เดินทางมุง่หน้าตอ่ไปด าน า้ที่ หมูเ่กาะดง และเกาะผึง้ สมัผสัดงดอกไม้ทะเลและ

ปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด 

17.30 น.  เดินทางกลบัท่ีพกับน เกาะหลเีป๊ะ ให้ทา่นท าภารกิจสว่นตวัตามอธัยาศยั  

18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น (Set Menu) พร้อม
กนั ณ ร้านของรีสอร์ท  

 

 

 

 

วันที่สามของการเดนิทาง  หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – หาดใหญ่ – สนามบินดอนเมือง (3)                                                                      
 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม 

หลงัอาหารเช้าเก็บสมัภาระพร้อมเดินทางกลบั อ าลาเกาะหลเีป๊ะ 
11.00 น.  เดินทางถงึทา่เทยีบเรือปากบารา ออกเดินทางมุง่หน้าสู ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนัที่หาดใหญ่  
14.30 น.  ให้ทา่นได้ซือ้ของฝากก่อนเดินทางกลบั  
17.40 น.  ออกเดินทางสู ่กรุงเทพฯ ด้วย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยว FD 3115 
19.05 น.   ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ  
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หมายเหตุ :  

 ผู้เดินทาง 30 ท่าน (ส าหรับผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ติดตาม 1 ท่าน) 

  ปตท. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่เคยร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวกับ ปตท. ในปี 2555 – 
2556 ที่ผ่านมา 

 ก าหนดลงทะเบียนต้ังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557 และประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ วันที่  
7 พฤศจิกายน 2557 

 ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม โดยการสุ่มรายชื่อครั้งนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

อัตราค่าบริการ 

ผู้ถือหุ้นกู้และ
ผู้ติดตาม          

พักห้องละ 2 
ท่าน ท่านละ 

บุคคลท่ัวไป
พักห้องละ 2 
ท่าน ท่านละ 

พักห้องเดี่ยว 
ช าระเพิ่ม 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน (ห้อง Standard จ านวน 9 ห้อง)  19,900 21,900 6,100 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน (ห้อง i-Luxury จ านวน 7 ห้อง)  21,500 23,500 7,500 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  เสริมเตียง ลด 1,000 ลด 1,000 ลด 1,000 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ไม่เสริมเตียง ลด 2,000 ลด 2,000 ลด 2,000 

ไม่รวมต๋ัวเครื่องบิน ลดราคาท่านละ  4,500 4,500 4,500 
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