
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี 
เกาะหลเีป๊ะ มนต์เสน่ห์ มัลดีฟส์เมืองไทย สวรรค์แห่งสตูล ทะเลสวย น า้ใส ไม่ไปไม่ได้แล้ว 

ด าน า้ดูปลา ชมปะการัง เกาะหินงามร่องน า้จาบัง  
เกาะราวี เกาะหินซ้อน เกาะอาดัง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4 พ.ค.65 อุบลราชธานี - เพชรบุรี  

05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่จุดนดัหมาย เจา้หนา้ที่ อุบลสุรชยัทวัร์ รอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวก  

05.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.เพชรบุรี 

07.00 น. บริการอาหารเชา้ บนรถ มื้อที่ 1 

  เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั มื้อที่ 2 หลงัอาหารสนุกสนานกบักิจกรรมสนัทนาการจากทีมงานมคัคุเทศก ์

18.00 น. บริการอาหารค ่า มื้อที่ 3 เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั พกัคา้งคืนบนรถ 

5 พ.ค. 65      สตูล - ท่าเทยีบเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา -  เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ     

06.00 น. อรุณสวสัด์ิ ที่ จ.สตูล 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้  มื้อที่ 4   



 

 

08.00 น. น าคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา  จ.สตูล 

09.00 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล  

09.30 น. น าคณะลงเรือสปีดโบท๊พร้อมทีมงานมคัคุเทศกท์าง
ทะเลที่เช่ียวชาญ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
ตะรุเตา ชมเกาะประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติตะรุ
เตา เกาะที่ไดช่ื้อว่าสวรรคท์างทะเล ที่ล้อมรอบไป
ดว้ยทะเลสีคราม หาดทรายขาวสะอาดสุดตา และรับ
ฟังประวตัิความเป็นมาของเกาะ  

    อ่ิมอร่อยกบัอาหารกลางวนั (บุฟเฟตปิ์กนิก) มื้อที่ 5 

 หลงัรับประทานอาหารเรียบร้อยแลว้น าคณะเดินทาง
สู่ เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) ชมความมหศัจรรยข์อง
ซุ้มประตูหินธรรมชาติ ซ่ึงมีความเช่ือว่าคู่รักคู่ใดได้
ลอดซุ้มประตูน้ีแล้วอธิษฐานจะมีความรักชั่วนิจนิ
รันดร์  แต่ในความเป็นจริงที่ ได้ ช่ือว่า เกาะไข่  
เน่ืองจากในอดีตเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเล ให้คณะ
ไดบ้นัทึกภาพไวเ้ป็นที่ระลึกเดินทางต่อสู่ เกาะหลีเป๊ะ  

15.00 น. น าคณะสู่ที่พกับนเกาะหลีเป๊ะ จดัเก็บสมัภาระเขา้สู่ที่พกั อิสระกบัการเล่นน ้ าชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น ้ าทะเล
สีฟ้าครามสดใส ชมพระอาทิตยต์กยามเยน็ ซ่ึงสวยงามมาก พกัผอ่น ตามอธัยาศยั 

18.00 น.   อ่ิมอร่อยกบัอาหารเยน็ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท  มื้อที่ 6 หลงัอาหารเที่ยวชมแสงสียามค ่าคืนบนถนน
คนเดิน Walking Street ตามอธัยาศยั 

 ท่ีพกั : วารินทร์ บีช รีสอร์ท 

 



 

 

 

6 พ.ค. 65         ด าน ้าต้ืนดูปะการัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี - ร่องน ้าจาบัง - เกาะหินซ้อน 

07.00 น.  รับอรุณดว้ยอาหารเชา้   ณ  หอ้งอาหารของรีสอร์ท มื้อที่ 7 หลงัอาหารพร้อมกนั ณ จุดนดัพบ รับฟังการ
สาธิต  การใชอุ้ปกรณ์ด าน ้ า (Snorkeling) และวิธีด าน ้ าชมปะการังที่ถูกวธีิโดยทีมงานมคัคุเทศก์ที่ช านาญ
งาน     
จากนั้น ล่องล่ิวสู่ เกาะหินซ้อน หน่ึงเดียวกบั
ความมหัศจรรยใ์นโลกที่ก้อนหินทุกก้อน
กลมมนเม่ือโดนน ้ าจะเกิดประกายสีทองล้อ
แดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน นัง่เรือต่อสู่ 
ร่องน ้าจา-บัง  ด าน ้าชมปะการังเจ็ดสี   
ซ่ึงจุดน้ีมีปะการังอ่อนมากมายลว้นสวยงามยิง่รวมทั้งดอกไมท้ะเล  ดาวขนนกหลากสีปะการัง  ตน้สน  และ

ฝงูปลานานาชนิดและที่น่ีสวยงามติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก  
12.00 น.   เดินทางต่อสู่ เกาะราวี ซ่ึงเป็นจุดพกัผอ่น  

   อ่ิมอร่อยกบัอาหารกลางวนั (แบบปิกนิกบุฟเฟ่ต์) มื้อที่ 8 

 หลงัอาหารกลางวนัให้คณะไดร่้วมบนัทึกภาพกบัทิวทศัน์ 
ธรรมชาติที่สวยงามและด าน ้ าชมปะการังน ้ า ต้ืน เช่น 
ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตาม
อัธยาศัย จากนั้ น ล่องเรือสู่ เกาะหินงาม แวะด ้ าน ้ าชม
ปะการังแขง็หลากหลายชนิด ไดเ้วลา ช่ืนชมความงามของ
หาดทรายยาวสุดสายตาสมัผสัเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่ นแป้ง
บน เกาะอาดัง 

17.00 น. น าคณะกลบัสู่ที่พกับนเกาะหลีเป๊ะ เชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

19.00 น.   บริการอาหารค ่า พร้อมคาราโอเกะ มื้อที่ 9 

ท่ีพกั : วารินทร์ บีช รีสอร์ท 

7 พ.ค. 65          เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สุราษฎร์ธานี  
07.00 น.   รับอรุณดว้ยอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท มื้อที่ 10 สดช่ืนกบับรรยากาศยามเชา้ริมทะเลท่าม 
  กลางอากาศอนับริสุทธ์ิ  อิสระใหค้ณะ เดินเล่นและเก็บภาพยามเชา้บริเวณดา้นหนา้ที่พกั 



09.00 น. เก็บประสบการณ์  บนัทึกความประทบัใจ จดัเก็บสมัภาระเตรียมตวั เดินทางกลบัสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา 
โดยเรือสปีดโบท๊ 

11.00 น. คณะเดินทางถึง ท่าเทยีบปากบารา เตม็อ่ิมกบัวนัพกัผอ่นที่แสนหรรษา  

  บริการอาหารกลางวนั มื้อที่ 11 

12.30 น. ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  

14.30 น. น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด ที่ ตลาดกิมหยง  

15.30 น. ออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี  

18.00 น. บริการอาหารค ่า มื้อที่ 12 หลงัอาหารเชิญท่านพกัผอ่นตามอธัยาศยั พกัคา้งคืนบนรถ 

8 พ.ค. 65 เพชรบุรี – กรุงเทพ - นครราชสีมา – อุบลราชธานี 

06.00 น. อรุณสวสัด์ิที่ จ.เพชรบุรี บริการอาหารเชา้ มื้อที่ 13 หลงัอาหารออกเดินสู่ จ.อุบลราชธานี 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั มื้อที่ 14 

18.00 น. บริการอาหารค ่า มื้อที่ 15 

21.00 น. คณะเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสวสัดิภาพ 



การเตรียมตัวในการเดนิทางเกาะหลีเป๊ ะ 

- เตรียมหมวก  แวน่กนัแดด  ครีมกนัแดด   ที่มีค่า SPF สูง  และกนัน ้ าได้
- เส้ือผา้ที่เหมาะกบัการเล่นน ้ าทะเล
- ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจ าตวั)
- ผา้เช็ดตวั
- รองทา้แตะ  หรือ  รองเทา้สวมใส่สบาย


