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ONE DAY TRIP @ KOH LIPE (OD001)
06.00 น.
07.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
10.45 น.

พร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม
ออกเดินทางจาก BP Samila beach Hotel มุง่ หน้าสู่ท่าเรือปากบารา
เดินทางถึงท่าเรือปากบารา เตรียมตัวเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ ะ
เดินทางมุง่ หน้าสู่เกาะหลีเป๊ ะ ระหว่างทางแวะเกาะไข่
ถึงเกาะหลีเป๊ ะ นาท่านดาน้า ดูปะการังอย่างจุใจ ณ..เกาะกระ
พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบข้าวกล่อง
13.00 น. จากนัน้ นาท่านดาน้า ณ.กองหินขาว ณ.จุดนี้ท่านจะได้สมั ผัสกับปะกางรัง ฝูงปลา และสิง่ มีชวี ติ ใต้โลก
ทะเลมากมายหลังจากนัน้ เดินทางสูอ้ ่าวแม่หม้ายและแหลมสน
14.30 น. เดินทางเข้าสู่เกาะหลีเป๊ ะ นาท่านเยีย่ มชมเกาะหลีเป๊ ะ
16.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา
17.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา เดินทางกลับหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ
20.00 น. ถึงทีพ่ กั ณ โรงแรม BP Samila Beach Hotel โดยสวัสดิภาพ

@ One Day Trip* –Koh Lipe
@ อาหารรวม 1 มือ้ ( เทีย่ ง )
@ ค่าไกด์นาเทีย่ ว
@ ค่าหน้ากากดาน้ า พร้อมชูชพี ครบคน
@ ค่าผลไม้ ซ้อฟดริง้ น้ าดื่ม
@ ค่ารถตูร้ บั ส่ง Songkhla-Pakbara-Songklha
@ ค่าธรรมเนียมอุทยาน (สาหรับคนไทย) – ค่าธรรมเนียมผ่านท่า
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ปราสาทหินพันยอด (HD001)
06.00 น. พร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางจาก BP Samila beach Hotel มุง่ หน้าสู่ท่าเรือปากบารา
09.00 น. พร้อมกัน ณ จุดลงเรือท่าเรือแหลมเต๊ะปั น เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางสู่ปราสาทหินพันยอด
09.50 น. มุง่ หน้าสู่ปราสาทหินพันยอด ระหว่างทางชมทิวทัศน์ความงามของจันผาพันปี สาหร่ายแดง
อ่าวต๊ะโละบิแต และสัมผัสสันหลังมังกร ชมผาใช้หนีฟังประวัตคิ ลองข้ามควาย
10.00 น. ถึงหน้าเขตหมูเ่ กาะเขาใหญ่ ล่องเรือคายัคถ้าลอดพบรัก ถ้าโละพางของโจรสลัด
เข้าชมประติมากรรมธรรมชาติสรรสร้างมหัศจรรย์แท่นประสาทหินพันยอด
12.30 น. ล่องเรือสู่หาดทรายเพื่อหยุดพักรับประทานอาหาร
13.30 น. ล่องเรือออกจากประสาทหินพันยอดมุง่ หน้าสู่บ่อน้าใต้ทะเล และมุมถ่ายรูปทีม่ ธี รรมชาติสมบูรณ์ งดงาม
และเงียบสงบ หลังจากนัน้ เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
14.30 น. ก่อนเดินทางกลับสงขลา นาท่านชมสะพานข้ามกาลเวลา ณ อุทยานหมูเ่ กาะเภตรา และชมหินห้าสี
หาดหินชื่อดังทีเ่ กิดจากการขัดสีของน้าทะเล ทาให้เป็ นหินหลากสี หลังจากนัน้ เดินทางกลับสงขลา
20.00 น. ถึงทีพ่ กั ณ โรงแรม BP Samila Beach Hotel โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้ รวม
-ค่าเรือนาเทีย่ วเกาะเขาใหญ่
-ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000บาท
-ค่าอาหารกลางวัน
-ค่าไกด์ทอ้ งถิน่ นาเทีย่ ว
-ค่ารถตูร้ บั ส่ง Songkhla-Pakbara-Songkhla
-ค่าธรรมเนียมต่างๆ
หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
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ล่องแก่งวังสายทอง-ถา้ เลสเตโกดอน(GeoD001)
06.00 น. พร้อมกัน ณ Lobby ของโรงแรม
07.00 น. ออกเดินทางจาก BP Samila beach Hotel มุง่ หน้าสู่วงั สายทอง อ.มะนัง จ.สตูล
09.30 น. ถึงวังสายทอง อ.มะนัง เริม่ ต้นล่องแก่ง ถ้าเจ็ดคต (คลองทับทุ่ง)
สายธารน้ าใสสะอาด ตื่นเต้นเร้าใจสนุกสนานและปลอดภัยเด็ก ๆ ก็ล่องได้สบายผ่านสองฟากฝั ง่
ทีเ่ ต็มไปด้วยผืนป่ าอันอุดมสมบูรณ์ภเู ขาสูง
12.30 น. ชม “น้าตกวังสายทอง” น้าตกบริสุทธิ สายน้ าทีเ่ ย็นฉ่ าใจทีไ่ หลออกมาจากถ้า
ซึง่ มีความสวยงามและมีความมหัศจรรย์ตรงทีเ่ ป็ นน้ าตกหินปูนสีทองทีห่ าดูได้ยากบรรยากาศเย็นสบาย
รับประทานอาหารกลาวัน แบบข้าวกล่อง
13.30 น. เดินทางสู่ ถ้าเลสเตโกดอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
14.50 น. ตื่นเต้นกับการล่องแคนู สัมผัสความสวยงามของหินงอก หินย้อย อันสวยงาม ภายใต้เส้นทางการตาม
หาหัวใจทีป่ ลายอุโมงค์ ทีม่ คี วามยาวเกือบ 4 กิโลเมตร พร้อมรบประทานอาหารเทีย่ ง
17.50 น. กลับถึงจุดชมวิวท่าอ้อย เดินทางกลับสงขลา
20.00 น. ถึงโรงแรมทีพ่ กั ณ BP Samila Beach Resort โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริ การนี้ รวม:
@ ค่าอาหารกลางวัน
@ ค่าเรือแคนูนาเทีย่ วถ้าเลสเตโกดอน
@ ค่าประกันอุบตั เิ หตุ

@ ค่าล่องแก่ง
@ ค่าไกด์
@ ค่าซ้อฟดริง้
@ ค่าธรรมเนียมต่างๆ
@ค่ารถตูร้ บั ส่ง Songkhla-Pakbara-Songkhla

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ทริ ปนี้ เดิ นทางได้เฉพาะวันที ่ 24/5/19 เท่านัน้ และทริ ปนี้ สาหรับอายุ 7 ปี ขึ้นไป
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สงขลา-ปี นัง-2วัน1คืน (PN001)
Day 1:
06:00 น.

รับคณะ จังหวัดสงขลา เดินทางใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.ถึงด่านสะเดา ผ่าน ต.ม ทัง่ ไทยและด่าน ปูเก็ตกายูฮีตา
ประเทศมาเลเซีย จากนั้นมุง้ หน้า สู่ รัฐปี นัง จาก ชายแดน ด่านนอก ถึง เกาะปี นัง
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง(มือที่1)

14.00 น. คณะเดินทางถึงวัดเขาเต่ า หรือวัดเค๊ กลกซี่ หรือเจดีย์หมื่นพระ นาคณะสักการะเจดียพ
์ ระพุทธรู ป 10,000 องค์ สักการะองค์

เจ้าแม่กวนอิม พระสังกัจจายน์ วัดเขาเต่านี้เป็ นวัดที่มีรูปแบบสถาปั ตยกรรมของสามประเทศรวมไว้ดว้ ยกัน คือ ไทย จีน พม่า และเป็ น
วัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในปี นัง
15.00 น. เดินทางอีก10 นาที เพื่อจะขึ้นเขา ปี นังฮิลล์ (ไม่รวมค่าตัว๋ ขึ้นรถรางขึ้นเขาราคาประมาณ
RM 30 ) ที่สูงถึง 823 เมตร เพื่อสัมผัสอากาศที่เย็นอีกระดับ นาคณะขึ้นสู่ ยอดเขาปี นังฮิลล์ โดย
รถรางรุ่ นใหม่ความยาวของรางรถไฟ 2,200 เมตร เป็ นรถรางไต่เขาที่มีระยะทางยาวที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก ชมสุดยอดทิวทัศน์ของเมือง จอร์จทาวน์ ความเขียวชอุ่มของผืนป่ า พืชพรรณที่ยงั คงมีอยู่
ไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ยคุ จูราสสิ ค อีกทั้งค่างแว่นและบังกะโลที่มีอยูต่ ้ งั แต่ก่อนศตวรรษที่ 19 ใช้
เวลาเดินทางถึงยอดเขา 10 นาที ในหนี่งเที่ยวรถรางสามารถนัง่ ได้ 80 คน
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18.00 น.รับประทานอาหราค่า(มือที่2) นาท่านเข้าเช็คอินสู่ ที่พกั ผ่อนอิสระตามอัธยาศัย
19.00 น. นาท่าน ช๊อบปิ้ ง ห้างเก้อนี้ อีกหนึ่ งห้างดังของปี นัง ที่ตอ้ งไปช๊อบปิ้ ง

20.00 น. กลับสู่โรงแรมที่พกั ให้ท่านอิสระทานอาหารและพักผ่อนตามอัทยาศัย
Day 2:
08.00 รับประทานอาหารเช้า(มือที่3) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
09.00 น. เดินเล่น ถ่ายรู ปบนถนน Art Street เป็ นศิลปะบนกาแพง โดยศิลปิ นชาวมาเลย์ Louise Low , Tang Yeok
Khang และ Louise Gan ได้ร่วมมือกับศิลปิ นชาวไทย คุณณัฐพล ม่วงเกลี้ยง และศิลปิ นชาวลิทวั เนี ย Ernest Zacharevic

แสดงฝี มือในการวาดลวดลายศิลปะเสมือนจริ งและเหนือความจริ งลงบนกาแพงในย่านเมืองเก่าของจอร์จทาวน์ ซึ่งจิตรกรรมฝาผนังนี้เหมาะ
อย่างยิง่ สาหรับการถ่ายภาพ

10.00 น. สายชิม สายช้อป ต้องมา เพราะทุกที่ที่เราไปแวะมานั้น จัดเต็มด้านสถาปั ตยกรรมและธรรมชาติมาก แต่ที่หมู่บา้ นชาวประมงใน

ปูลวั ปี นังนี้ ได้เล่าถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของผูค้ นว่า ยังมีการประกอบอาชีพประมงกันอยู่ โดยหมู่บา้ นตั้งอยู๋ริมทะเล พอเราเดินไปเรื่ อยๆ
เหมือนกับ เรากาลังเดินไปกลางทะเลเลยค่ะ ก่อนกลับก็แชะรู ปเป็ นที่ระลึกสักหน่อย
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12.00 น. รัปทานอาหารเที่ยง(มือที่4)

นาท่านชมวัดไชยมังคลาราม ซึ่งเป็ นวัดเก่าแก่ สร้างในปี พ.ศ.2388 ศิลปะของวัดไชยมังคลาราม
นั้นเป็ นการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย พม่า และจีนเข้าด้วยกัน พาท่านกราบไหว้พระพุทธชัยมงคล เป็ นพระพุทธ
ไสยาสน์ที่ยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย พระนอนองค์น้ ีมีความยาว 108 ฟุต สร้างเมื่อปี พ.ศ.2500 โดยมีชื่อว่าพระ
พุทธชัยมงคล โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามให้ในคราวเสด็จประพาสเมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2505 หลังจากนั้นนาคณะเดินข้ามถนน พาชมวัดพม่ าธรรมิการาม ซึ่งเป็ นวัดพม่าที่มีชื่อเสี ยง
ของรัฐปี นัง
14:00 น.
นาคณะชม ป้ อมปื นคอร์ นวอลลิส ถ่ายรู ปหมู่ร่วมกัน ซึ่งป้ อมปื นนี้เป็ นสถานที่ยกพลขึ้นบกครั้งแรกของ เซอร์ ฟราน
ซิสไลท์ ซึ่งสร้างไว้เพื่อป้ องกันการรุ กรานจากสยามประเทศ ที่ริมทะเลเกาะปี นัง นาชมศาลาว่ าการเมืองปี นัง (City Hall) และหน้ า
ศาลากลางเมือง (Town Hall) ให้คณะบันทึกภาพสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ซึ่งออกแบบสร้างอย่างสวยงามตามแบบสถาปั ตยกรรม
ของอังกฤษ มีอายุประมาณ 200 ปี และได้รับรางวัลเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก นาท่านผ่านชมหอนาฬิกาสมัยวิคตอเรี ยเป็ น
อนุเสาวรี ยส์ งครามโลกครั้งที่ 1
14.30 น. แวะชิมและช๊อบปิ้ ง สินค้าพื้นเมือง บะกุดแต ช็อกแล็ต ขนมเป๊ ยะ กาแฟ และอีกมายมาย
17.30 น.ZONดิ้วตี้ฟรี ก่อนที่จะผ่านประตูสู่ประเทศไทย ผ่าน ตม จ๊อปหนังสื อเดินทาง เข้าประเทศไทย
18.00 น. เดินทางไป จังหวัด สงขลา เพื่อกลับภูมิลาเนา โดยสวัดดิภาพ
ราคา 8 ท่าน ราคาท่านละ 3,690 บาท VAN
พาสปอดอายุกาใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน
ราคานี้รวมแล้วดังนี้ ::
1. ค่ารถตู ้ หรื อ รถบัสนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
2. ค่าโรงแรมที่พกั 1 คืน
3. ค่าอาหาร 4 มื้อ
4. ค่ามัคคุเทศก์บริ การประทับใจตลอดการเดินทาง
5. ค่าเข้าชม สถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม
6. ค่าธรรมเนียมเข้าออกด่าน ตม ต่างๆ
7. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (ตามเงื่อนไข้ของกรมมธรรม)
8. ค่าน้ าดื่ม วันละ 1 ขวด น้ าหวาน ขนมแจกวันละ 1 รอบ
13:00 น.
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adangseatour

ใบจอง
วันที่....../......./........
จองแพ็กเกจรหัส

OD001

HD001

จองเดิ นทางวันที่

22 พฤษภาคม 62

แพ็กเกจปี นัง

PN001

วันเดิ นทาง

GeoD001

23 พฤษภาคม 62

24 พฤษภาคม 62

22-23 พฤษภาคม 62

23-24 พฤษภาคม 62

จานวนผูเ้ ดิ นทาง ผูใ้ หญ่..............ท่าน เด็กอายุตา่ กว่า 3 ขวบ.................ท่าน
เด็กอายุ 4-6 ขวบ.............ท่าน เด็กอายุ 7-9 ขวบ...........................ท่าน

ชื่อผู้จอง........................... เบอร์โทรศัพท์.............................Email:……………………….....
กรุณาส่งแบบตอบรับฉบับนี้ ก่อนวันที่ 15 พ.ค. 2562 ผ่าน e-mail: adangseatour1994@gmail.com

สาหรับเจ้าหน้ าที่
ชื่อผูเ้ ดิ นทาง.................................Tel:……………………..จานวน....................................ท่ าน
เดิ นทางวันที่..............................แพ็กเกจรหัส.................จานวนเงิ นทัง้ หมด......................บาท
เจ้าหน้ าที่ผร้ ู บั จอง (...................................)
เงือ่ นไขการจองและการชาระ
1. ผูเ้ ดินทางขัน้ ต่า 7 ท่านขึน้ ไปจึงจะสามารถเดินทางได้
2. มัดจายอดเป็ นเงินจานวน 40% ของยอดทัง้ หมด ภายใน 2 สัปดาห์ โดยชาระผ่านบัญชี
ธนาคาร กรุงเทพ เลขทีบ่ ญ
ั ชี 455-0-51002-0 ชื่อบัญชี หจก. อาดัง ซี ทัวร์ สาขาละงู สะสมทรัพย์
ส่วนทีเ่ หลือชาระในวันเดินทาง ชาระโดยเงินสด,โอนเข้าบัญชีหรือเช็ค
3. ราคานี้ไม่รวม Vat 7% ในกรณีทล่ี กู ค้าต้องการรวม Vat จะต้องชาระเพิม่ 7%จากยอดทัง้ ทัง้ หมด
และสามารถหัก ณ ทีจ่ ่ายได้ 3%
การยกเลิ กการเดิ นทาง ** ขอสงวนสิ ทธิ ใ์ นการคืนเงิ นมัดจาในทุกกรณี
หมายเหตุ
1. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั การก่อการจลาจลภาวะสงคราม
และการก่อการร้าย การถูกปฏิเสธไมให้ออก
2. บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสม โรงแรมและสภาวะทางการเมืองโดยถือ
ผลประโยชน์และความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ อันนอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
4. ขอสงวนสิทธิเปลีย่ นแปลงโปรแกรมการท่องเทีย่ วตามความเหมาะสมของสภาพภูมอิ ากาศ
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