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โปรแกรมการเดินทาง 
วนัแรก  กรงุเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเทียบเรือปากบารา -  

อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรเุตา – เกาะตะรเุตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ถนนคนเดินหลีเป๊ะ      
04.00 น. พรอ้มกนัที่ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอรส์ายการบินนกแอร ์ พบเจ้าหน้าที่ของบรษิทัฯคอยต้อนรบั

และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิ (มีมคัคเุทศเดินทางไปด้วยจากกรงุเทพ) 
เช้า      บริการอาหารเช้า SET BOX (1) 
06.00 น. บนิลดัฟ้าสู ่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD070 

(ใชร้ะยะเวลเดนิทางโดยประมาณ 1 ชัว่โมง 25 นาท)ี  
07.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา 
จากนัน้  น าท่านเดนิทางโดยรถตู้ปรบัอากาศ สู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จงัหวดัสตูล ท่าเรอืปากบาราเป็น

ท่าเรอืขา้มฟากที่ส าคญัแห่งหนึ่งในเกาะหลเีป๊ะ และเป็นท่าเรอืเฟอร์รีห่ลกัในจงัหวดัสตูล และยงัท าห น้าที่
เป็นจุดเชื่อมต่อไปยงัเกาะต่างๆ รวมถงึเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรอืปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรอืที่
ถูกใชบ้รกิารมากทีสุ่ดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มเีรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

10.30 น.    เดนิทางถงึ ท่าเทียบเรือปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล  
11.30 น.   น าท่านลง เรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุป๊ เพือ่ออกเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติเกาะตะรเุตา ซึ่งอยู่

ในทะเลอนัดามนั เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มปีระวตัิศาสตร์ความเป็นมา
ยาวนาน และความสวยงามของธรรมชาติที่ยงัคงความสมบูรณ์ ค าว่าตะโละเตรา หรอืตะรุเตา ในภาษา
มลายูแปลว่า มอี่าวมาก เพราะประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ น้อยใหญ่ถึง 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7 
เกาะ ไดแ้ก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดงั, เกาะราว,ี เกาะหลเีป๊ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะบสิส ี

(รอบเรือสปีดโบ้ทแบบจอยสก์รุป๊ อาจมีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสม  
ทัง้น้ีเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั) 
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น าท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขงันักโทษทางการเมอืงในอดตี และด้วยสภาพ
ธรรมชาตทิี่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์ ท าให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว
จากทัว่ทุกมุมโลก 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง้อยู่ระหว่างเกาะอาดงัและเกาะราว ีเป็นเกาะที่มชีายหาดสี
ขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน ้ าทะเลสีเขียวใสสะอาด มีเอกสกัษณ์ส าคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ที่
สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยงัมคีวามเชื่อกนัว่า หากชายหญงิคู่ใดทีไ่ดล้อดซุม้ประตูนี้ จะไดแ้ต่งงานกนั
อกีดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรปูตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร  

 
น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็น

เกาะทีม่เีวิง้ชายหาดสวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมปีระการงัทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ  
กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง (2) 
   เดนิทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั 
  อิสระให้ท่านพกัผ่อน ด่ืมด า่กบับรรยากาศอนัสวยงามของหลีเป๊ะ  
18.00 น.  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดนิและแหล่งชอ้ปป้ิงยามค ่าคนื  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
พกัท่ี  ศลิษา รีสอรท์ หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า 
  
วนัท่ีสอง เกาะหินงาม – เกาะยาง - เกาะราวี – ร่องน ้าจาบงั - เกาะหลีเป๊ะ    
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4) 
08.30 น.  น าท่านเดนิทางขึน้ เรือ เพือ่ชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา  

น าท่านขึน้ชม เกาะหินงาม เกาะเลก็ๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิที่
ทบัถมใต้ท้องทะเล และเกดิการกดัเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สดี าขลบั ตดักบัน ้าทะเลสี
มรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิง่  

 

 
 

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการงัผกักาด หรอื
ปะการังเกล็ดน ้ าแข็ง เป็นปะการังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชัน้ๆ มีลักษณะคล้ายใบ
ผกักาดหอม ซึง่มใีหเ้หน็มากมายทีเ่กาะแห่งนี้ 

กลางวนั  บริการอาหารกลางวนั แบบกล่อง (5) 
น าท่านชม เกาะราวี เกาะที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มชีายหาดสขีาว 

ทรายละเอยีด สามารถเล่นน ้าได้ตลอดชายฝัง่ และยงัสามารถด าน ้าดูปะการงัน ้าตื้นไดอ้กีด้วย  ไม่ไกลจาก
เกาะราว ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ ร่องน ้าจาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการงัอ่อนหลากส ีและ
ดาวทะเลมากมาย โดยปกตกิารชมปะการงัอ่อน ต้องใชว้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรบัทีน่ี่ปะการงั
จะอยู่ในระดบัทีต่ื้นมาก นอกจากปะการงัอ่อนหลากสแีลว้ ร่องน ้าจาบงัยงัเป็นแหล่งของปะการงัหลากหลาย
ชนิด เช่น ปะการงัเขากวาง, ปะการงัสมอง, ปะการงัดาวใหญ่, ปะการงัถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมี
ดอกไมท้ะเล,ปลาการต์ูนสม้ขาว, ปลาการต์ูนลายปลอ้ง, กลัปังหาสสีม้, หอยมอืเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสี
ฟ้า, ปลาสงิโต เป็นตน้ 
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หมายเหตุ : แพคเกจการด าน ้าชมความสวยงามของปะการงั ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ, ฤดกูาล  
และช่วงเวลาท่ีเหมาะสม กรณีไม่สามารถด าน ้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า  

ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ งดคืนเงินค่าใช้จ่ายในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนแล้วทัง้หมด และอาจมีการปรบัเปล่ียนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม 

 ทัง้น้ีเพื่อค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคญั 
ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
พกัท่ี   ศลิษา รีสอรท์ หลีเป๊ะ หรือเทียบเท่า 
 
วนัท่ีสาม หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ – กรงุเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7) 
09.00 น.  น าท่านเชค็เอา้ทส์มัภาระ พรอ้มเดนิทางกลบัสู ่ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล  
09.30 น.  ขึน้เรอืสปีดโบ๊ท เดนิทางออกจากเกาะหลเีป๊ะ  สูท่่าเทยีบเรอืปากบารา 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 45 นาท)ี   
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (8) 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ่ 
ระหว่างทาง น าท่านแวะซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ 

18.55 น.       ออกเดนิทางกลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ นกแอร ์เทีย่วบนิที ่DD507 
20.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบินดอนเมือง กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพและความประทบัใจ   

****************************** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ 

ห้องละ 2-3 ท่าน 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

เดือน มกราคม 2565 
19-21 มกราคม 2565 11,900 .- 2,000 
21-23 มกราคม 2565 12,900 .- 2,000 
26-28 มกราคม 2565 11,900 .- 2,000 
28-30 มกราคม 2565 12,900 .- 2,000 

เดือน กมุภาพนัธ ์2565 
2-4 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 .- 2,000 
4-6 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 .- 2,000 
9-11 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 .- 2,000 
11-13 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 .- 2,000 
16-18 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 .- 2,000 
18-20 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 .- 2,000 
23-25 กมุภาพนัธ ์2565 11,900 .- 2,000 
25-27 กมุภาพนัธ ์2565 12,900 .- 2,000 

เดือน มีนาคม 2565 

2-4 มีนาคม 2565 11,900 .- 2,000 

4-6 มีนาคม 2565 12,900 .- 2,000 
9-11 มีนาคม 2565 11,900 .- 2,000 

11-13 มีนาคม 2565 12,900 .- 2,000 
16-18 มีนาคม 2565 11,900 .- 2,000 
18-20 มีนาคม 2565 12,900 .- 2,000 
23-25 มีนาคม 2565 11,900 .- 2,000 
25-27 มีนาคม 2565 12,900 .- 2,000 

 

ค่าบริการข้างต้น ยงัไม่รวมค่าทิปคนขบัรถ และไกดน์ าเท่ียว  ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน 
** อตัราค่าบริการน้ี ส าหรบันักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านัน้ กรณีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ มีส่วนต่างเพ่ิมท่านละ 500 บาท ** 

การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีผู้โดยสารจ านวนขัน้ต า่ 8  ท่าน ต่อ  1  กรุป๊ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ
เล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา   

** ในกรณีทีลู่กค้าเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงคที์จ่ะเดินทาง ลูกค้าจะต้องช าระค่าส่วนต่างเพิม่เติม  
กรณุาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีอี่กครัง้ ** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ  
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ารถตูไ้ป-กลบั (สนามบนิหาดใหญ่-ท่าเทยีบเรอืปากบารา-สนามบนิหาดใหญ่)   
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ  
 ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทัง้นี้บริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการ

เปลีย่นแปลงหอ้งพกั  
 ค่าจา้งมคัคุเทศก ์และทมีงานคอยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1 ,000,000 บาท, ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม)์ 
 น ้ำหนกักระเป๋ำถอืขึน้เครื่องไดไ้ม่เกนิ 7 กโิลกรมั (ต่อคน) 
 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 
 ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำโหลดใตท้อ้งเครื่อง (สายการบินคิดค่าน ้าหนัก 495 บาท /20กิโลกรมั)  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัท์ทางไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซักรดี มนิิบารใ์น
หอ้ง รวมถงึค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหวัหน้าทวัรก์่อนการใชบ้รกิาร) 
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิด้เกิดจากความผดิของทางบรษิัท เช่น ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ ความเจบ็ป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลี่ยนแปลง หรอืการบรกิาร
ของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอื่น เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (กรณีออกใบเสรจ็ในนามบรษิทัเท่านัน้) 
  ค่าทปิพนกังานขบัเรอื และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท/ทรปิ/ท่าน 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
1. นักท่องเท่ียวต้องช าระค่าตัว๋เคร่ืองบิน พร้อมส าเนาบตัรประชาชน เพื่อส ารองท่ีนัง่ **ทัง้น้ีระยะเวลาในการ

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

ไม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อื
ว่านกัท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 
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เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทาง
บรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนกัท่องเทีย่วตอ้งการขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื นกัท่องเทีย่ว (ผูม้ชีื่อในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อเีมลล์ หรอื
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรบัเงนิคนืที่บรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ
หนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหน้าสมุดบญัชี
ธนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดงันี้ 
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงนิค่าทวัรเ์ตม็จ านวน ของค่าทวัรท์ี่ช าระแลว้ และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่าย

จรงิ ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบรกิาร หรอื
ค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ  

2.2 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 15 - 29 วนั คนืเงนิค่าทวัร์ 50% และหกัค่าใช้จ่ายที่จ่ายจรงิ ได้แก่ ค่ายานพาหนะ 
รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด** 
** ในกรณีท่ีวนัเดินทางตรงกบัวนัหยุดนักขตัฤกษ์ หรือช่วง Peak Season ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วนั ** 

 
เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 

1. ทวัรน์ี้ส าหรบัผูม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรน์ี้เป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงด้วยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมดให้แก่
ท่าน 

3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทัง้นี้  บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัย ของ
นกัท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคญั 

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

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

 

http://www.riothaitravel.com/

