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โปรแกรมการเดิ นทาง
วันที่แรก
สนามบิ นดอนเมือง-สนามบิ นหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่ งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา
เกาะตะรุเตา – เกาะหลีเป๊ ะ
04.00 น.
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขัน้ ตอนการเช็คอิน
06.30 น.
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบิ นหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD3102
(ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที)
07.55 น.
เดินทางถึง สนามบิ นหาดใหญ่ หลังจากรับกระเป๋ าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถตู้
รอบรถตูจ้ ากสนามบินหาดใหญ่ 09.00 น. (สาหรับรถตูใ้ ช้จอยส์รว่ มกับคณะอื่น)

11.30 น.

(กรุณ าเผื่อเวลาในการเดินทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถตู้ และเรือโดยสารออกเดินทางตามเวลาที่
กาหนด หากท่านเดินทางมาไม่ทนั เวลา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็ นการชาระ
แบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้ หมด ทัง้ นี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ)
เดินทางสู่ ท่ าเที ยบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็ นท่าเรือข้ามฟากที่สาคัญแห่ง
หนึ่งในเกาะหลีเป๊ ะ และเป็ นท่าเรือเฟอร์รห่ี ลักในจังหวัดสตูล และยังทาหน้ าที่เป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังเกา ะ
ต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็ นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใช้บริการมากที่สุดใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเทีย่ วทีม่ เี รือข้ามฟากวิง่ ตลอดทัง้ ปี
นาท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นทีค่ ุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติท่ี
ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทาให้เกาะตะรุเตาเป็ นอีกสถานทีท่ ไ่ี ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุม
โลก

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั
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ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นหนึ่งในเกาะทีอ่ ยูใ่ นเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็ นเกาะทีม่ เี วิง้
ชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้าตืน้ เขิน และมีประการังทีส่ วยงามรายล้อมรอบเกาะ
Salisa Resort หรือเทียบเท่า (ห้องพัก แบบ Standard สาหรับ 2-3 ท่าน)

วันที่สอง

เกาะหิ นงาม – เกาะยาง - เกาะราวี – เกาะอาดัง – ร่องน้าจาบัง - เกาะหลีเป๊ ะ

เช้า
09.30 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนาท่านสู่กจิ กรรมดาน้ า ชมความสวยงามใต้ทอ้ งทะเล (โปรแกรมโซนใน)
นาท่านขึน้ ชม เกาะหิ นงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดากลมมน ทีเ่ กิดจากแนวหินที่ทบั ถม
ใต้ทอ้ งทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็ นหินรูปทรงกลมมน สีดาขลับ ตัดกับน้าทะเลสีมรกต ให้
ความสวยงามเป็ นอย่างยิง่
ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดาน้ าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการัง
เกล็ดน้ าแข็ง เป็ นปะการังที่มลี กั ษณะเป็ นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็ นชัน้ ๆ มีลกั ษณะคล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมี
ให้เห็นมากมายทีเ่ กาะแห่งนี้
นาท่านชม เกาะราวี เกาะที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยป่ าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทราย
ละเอียด สามารถเล่นน้าได้ตลอดชายฝั ง่ และยังสามารถดาน้าดูปะการังน้าตื้นได้อกี ด้วย
นาท่านชมความสวยงามของ เกาะอาดัง คาว่า “อาดัง” มาจากคาเดิมในภาษามลายูว่า “อุดงั ” มีความหมาย
ว่า “กุ้ง ” เพราะบริเวณนี้ เคยอุ ดมสมบูรณ์ ไปด้ว ยกุ้งทะเล เกาะอาดังเป็ นที่ต งั ้ ของหน่ ว ยพิท ัก ษ์ อุ ท ยาน
แห่งชาติตะรุเตาที่ ต.ต.5 (แหลมสน-เกาะอาดัง) ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็ นที่ตงั ้ ของ ร่องน้ าจาบัง แนว
แท่งหิน 5 ยอด ซึง่ ถูกปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการัง
อ่อน ต้องใช้วธิ ดี าน้ าลึก (Scuba Diving) แต่สาหรับที่น่ีปะการังจะอยู่ในระดับที่ต้นื มาก นอกจากปะการัง
อ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ าจาบังยังเป็ นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการัง
สมอง, ปะการังดาวใหญ่ , ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มีดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูน ส้มขาว, ปลา
การ์ตูนลายปล้อง, กัลปั งหาสีสม้ , หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสีฟ้า, ปลาสิงโต เป็ นต้น
บริ การกลางวันเป็ นข้าวกล่อง บนเรือ (2)

กลางวัน
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หมายเหตุ : แพคเกจการด าน้ าชมความสวยงามของปะการัง ขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล และ
ช่ วงเวลาที่ เหมาะสม กรณี ไม่สามารถดาน้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ ทราบได้ล่วงหน้ า ทางบริ ษัทฯขอ
สงวนสิ ทธิ์ งดคืนเงิ นค่าใช้จ่ายในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทัง้ หมด
และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อคานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้ า
เป็ นสาคัญ

ที่พกั

ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ ะ อิสระพักผ่อนดื่มด่าบรรยากาศหลีเป๊ ะ
Salisa Resort หรือเทียบเท่า (ห้องพัก แบบ Standard สาหรับ 2-3 ท่าน)

วันที่สาม

หลีเป๊ ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบิ นหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สนามบิ นดอนเมือง)

เช้า
10.00 น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
เช็คเอาท์สมั ภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล
รอบเรือจากเกาะหลีเป๊ ะ 11.30 น.
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา (สาหรับรถตู้ ใช้จอยส์ร่วมกับคณะอื่น)
เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เทีย่ วบินที่ FD3109
เดินทางถึง สนามบิ นดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
*****************************

13.30 น.
15.30 น.
16.30 น.
18.00 น.
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DOM25
อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เดือน เมษายน 2565

1 – 3 เมษายน 2565
4 – 6 เมษายน 2565
6 – 8 เมษายน 2565
7 – 9 เมษายน 2565
8 – 10 เมษายน 2565
11 – 13 เมษายน 2565
18 – 20 เมษายน 2565
19 – 21 เมษายน 2565
22 – 24 เมษายน 2565
25 – 27 เมษายน 2565
27 – 29 เมษายน 2565
29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565

8,900.8,900.9,900.8,900.9,900.9,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

** อัตราค่าบริ การนี้ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่ านัน้ กรณี เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ
มีส่วนต่ างเพิ่ มท่านละ 500 บาท **
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโ้ ู ดยสารจานวนขัน้ ตา่ 2 ท่ าน ต่อ 1 กรุป๊ กรณี ผโู้ ดยสารไม่ครบตามจานวน
ดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับ พร้อมค่าภาษีสนามบิน
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตราฐานตามทีร่ ายการระบุ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิม่
เพื่อคุม้ ครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 น้าหนักกระเป๋ าถือขึน้ เครือ่ งได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม/ท่าน
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ ง (สายการบิ นคิ ดค่าน้าหนักเที่ยวละ 495 บาท /20 กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษทั เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุด
งาน การปฏิวตั ิ อุบตั เิ หตุ ความเจ็บป่ วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น เป็ นต้น
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. นักท่ องเที่ ยวต้ องชาระค่ าตั ๋วเครื่องบิ น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่ **ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการ
ชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ นขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของสายการบิ นเป็ นผูก้ าหนด**
2. นักท่ องเที่ ยวต้ องชาระเงิ นค่ าบริ การส่ วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย
่ ว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื
ว่านักท่องเทีย่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณีท่น
ี ักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มชี ่อื ในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ ริษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทาง
บริษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริษทั ไม่รบั ยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรณีนก
ั ท่องเทีย่ วต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเทีย่ ว (ผูม้ ชี ่อื ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่อ งขอรับเงินค่ าบริการคืน โดยแนบ
หนังสือมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารทีต่ อ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงือ่ นไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจานวน ของค่าทัวร์ทช่ี าระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายทีจ่ า่ ย
จริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่ าบริการ หรือ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ
ร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ค่าบริการ หรือค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด**
** ในกรณีทว่ี นั เดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วง Peak Season ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **
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DOM25

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทัวร์น้ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้รว่ มเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ ะบุไว้ในรายการไม่ว่ าบางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั จะไม่คนื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู ม ิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่เดิน ทางจริง ของประเทศที่เดิน ทาง ทัง้ นี้ บริษัท จะค านึ งถึง ความปลอดภัย ของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บ ป่ วย
ความสูญ หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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