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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัท่ีแรก   สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรเุตา 

เกาะตะรเุตา – เกาะหลีเป๊ะ 
04.00 น. พรอ้มกนัที ่สนามบินดอนเมือง เพื่อเตรยีมตวัเดนิทาง และผ่านขัน้ตอนการเชค็อนิ 
06.30 น. บนิลดัฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3102 

 (ใชร้ะยะเวลาเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  
07.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ หลงัจากรบักระเป๋าเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ 
 รอบรถตูจ้ากสนามบนิหาดใหญ่ 09.00 น. (ส าหรบัรถตูใ้ชจ้อยสร์ว่มกบัคณะอื่น) 
 
  (กรุณาเผื่อเวลาในการเดนิทางมายงัจุดนัดหมาย เนื่องจากรถตู้ และเรอืโดยสารออกเดนิทางตามเวลาที่

ก าหนด หากท่านเดนิทางมาไม่ทนัเวลา ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใช้จ่ายเน่ืองจากเป็นการช าระ
แบบเหมาจา่ยกบัตวัแทนแลว้ทัง้หมด ทัง้นี้เพื่อค านึงถงึผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั) 

11.30 น. เดนิทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จงัหวดัสตูล ท่าเรอืปากบาราเป็นท่าเรอืขา้มฟากที่ส าคญัแห่ง
หนึ่งในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นท่าเรอืเฟอรร์ีห่ลกัในจงัหวดัสตูล และยงัท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัเกา ะ
ต่างๆ รวมถงึเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรอืปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรอืที่ถูกใช้บรกิารมากที่สุดใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดกูาลท่องเทีย่วทีม่เีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี 
น าท่านชม เกาะตะรเุตา เกาะทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทีคุ่มขงันกัโทษทางการเมอืงในอดตี และดว้ยสภาพธรรมชาตทิี่
ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ ท าใหเ้กาะตะรเุตาเป็นอกีสถานทีท่ีไ่ดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมมุ
โลก 

 
 

 เดนิทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั 
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น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะทีอ่ยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะทีม่เีวิง้
ชายหาดสวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการงัทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  

ท่ีพกั  Salisa Resort หรือเทียบเท่า  (ห้องพกั แบบ Standard ส าหรบั 2-3 ท่าน) 
 
วนัท่ีสอง  เกาะหินงาม – เกาะยาง - เกาะราวี – เกาะอาดงั – ร่องน ้าจาบงั - เกาะหลีเป๊ะ    
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1) 
09.30 น.  พรอ้มกนั ณ จดุนดัพบ เพื่อน าท่านสู่กจิกรรมด าน ้า ชมความสวยงามใตท้อ้งทะเล (โปรแกรมโซนใน)   

น าท่านขึน้ชม เกาะหินงาม เกาะเลก็ๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิที่ทบัถม
ใตท้อ้งทะเล และเกดิการกดัเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรปูทรงกลมมน สดี าขลบั ตดักบัน ้าทะเลสมีรกต ให้
ความสวยงามเป็นอยา่งยิง่  
ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการงัผกักาด หรอืปะการงั
เกลด็น ้าแขง็ เป็นปะการงัที่มลีกัษณะเป็นแผ่นหนิปนูซอ้นกนัเป็นชัน้ๆ มลีกัษณะคล้ายใบผกักาดหอม ซึ่งมี
ใหเ้หน็มากมายทีเ่กาะแห่งนี้ 
น าท่านชม เกาะราวี เกาะที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มชีายหาดสีขาว ทราย
ละเอยีด สามารถเล่นน ้าไดต้ลอดชายฝัง่ และยงัสามารถด าน ้าดปูะการงัน ้าตื้นไดอ้กีดว้ย  
น าท่านชมความสวยงามของ เกาะอาดงั ค าว่า “อาดงั” มาจากค าเดมิในภาษามลายวู่า “อุดงั” มคีวามหมาย
ว่า “กุ้ง” เพราะบรเิวณนี้ เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งทะเล เกาะอาดังเป็นที่ตัง้ของหน่วยพิทักษ์อุทยาน
แห่งชาตติะรุเตาที่ ต.ต.5 (แหลมสน-เกาะอาดงั) ไม่ไกลจากเกาะราว ียงัเป็นที่ตัง้ของ ร่องน ้าจาบงั แนว
แท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปด้วยปะการงัอ่อนหลากส ีและดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชมปะการงั
อ่อน ต้องใช้วธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรบัที่นี่ปะการงัจะอยู่ในระดบัที่ตื้นมาก นอกจากปะการงั
อ่อนหลากสแีล้ว ร่องน ้าจาบงัยงัเป็นแหล่งของปะการงัหลากหลายชนิด เช่น ปะการงัเขากวาง, ปะการงั
สมอง, ปะการงัดาวใหญ่, ปะการงัถ้วยสสี้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมดีอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลา
การต์ูนลายปลอ้ง, กลัปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 

กลางวนั  บริการกลางวนัเป็นข้าวกล่อง บนเรือ  (2) 
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หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดูกาล และ
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสม กรณีไม่สามารถด าน ้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบัตวัแทนแล้วทัง้หมด 
และอาจมีการปรบัเปล่ียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเพ่ือค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า
เป็นส าคญั 
 

ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ อสิระพกัผ่อนดื่มด ่าบรรยากาศหลเีป๊ะ  
ท่ีพกั  Salisa Resort หรือเทียบเท่า  (ห้องพกั แบบ Standard ส าหรบั 2-3 ท่าน) 
 
วนัท่ีสาม  หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
10.00 น.  เชค็เอาทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา จ.สตูล 
  รอบเรอืจากเกาะหลเีป๊ะ 11.30 น. 
13.30 น.  เดนิทางถงึ ท่าเทยีบเรอืปากบารา (ส าหรบัรถตู้ ใช้จอยสร่์วมกบัคณะอ่ืน) 
15.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ 
16.30 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ THAI AIR ASIA เทีย่วบนิที ่FD3109  
18.00 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   

***************************** 
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อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง ผูใ้หญ่ ท่านละ 

เดือน เมษายน 2565 
1 – 3 เมษายน 2565  8,900.- 
4 – 6 เมษายน 2565  8,900.- 
6 – 8 เมษายน 2565  9,900.- 
7 – 9 เมษายน 2565  8,900.- 
8 – 10 เมษายน 2565  9,900.- 
11 – 13 เมษายน 2565  9,900.- 
18 – 20 เมษายน 2565  8,900.- 
19 – 21 เมษายน 2565  8,900.- 
22 – 24 เมษายน 2565  8,900.- 
25 – 27 เมษายน 2565  8,900.- 
27 – 29 เมษายน 2565  8,900.- 

29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565  8,900.- 
 

** อตัราค่าบริการน้ี ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
มีส่วนต่างเพ่ิมท่านละ 500 บาท ** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผูโ้ดยสารจ านวนขัน้ต า่ 2 ท่าน ต่อ 1 กรุป๊ กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวน
ดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรอืเปล่ียนแปลงราคา   

 
อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มค่าภาษสีนามบนิ  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบรษิัทขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ  
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่
เพื่อคุม้ครองสุขภาพกรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณพีเิศษ 
 น ้าหนกักระเป๋าถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั/ท่าน  
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อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครือ่ง (สายการบินคิดค่าน ้าหนักเท่ียวละ 495 บาท /20 กิโลกรมั)  
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มนิิบารใ์น
หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นต้น 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพ่ือส ารองท่ีนัง่ **ทัง้น้ีระยะเวลาในการ

ช าระค่าตัว๋เคร่ืองบินขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขของสายการบินเป็นผูก้  าหนด** 
2. นักท่องเท่ียวต้องช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทัง้หมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 30 วนั กรณีนักท่องเทีย่ว

ไมช่ าระเงนิ หรอืช าระเงนิไมค่รบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

 
เง่ือนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อแจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไมร่บัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์มว่่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีกัท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่ว (ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงินคนืที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมดุบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน ของค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ และหกัค่าใชจ้่ายทีจ่า่ย

จรงิ ได้แก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมที่พกั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรอื
ค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ  

2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร ์50% และหกัค่าใช้จ่ายที่จ่ายจรงิ ได้แก่ ค่ายานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรงกบัวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรอืช่วง Peak Season ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไมน้่อยกว่า 45 วนั ** 
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เง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไมว่่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจรงิของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิ
จากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตัิ  อุบตัิเหตุ ความเจบ็ป่วย 
ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิารของสายการบิน เหตุสุดวสิยัอื่น 
เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก์ พนักงาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัก ากบัเท่านัน้  

 


