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วันแรก
04.00 น.
เช้า
06.00 น.
07.25 น.
จากนัน้

10.30 น.
11.30 น.

โปรแกรมการเดิ นทาง
กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - สนามบินหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเทียบเรือปากบารา อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ ะ - ถนนคนเดิ นหลีเป๊ ะ
พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง เคาน์ เตอร์สายการบิ นนกแอร์ พบเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯคอยต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการเช็คอิน (มีมคั คุเทศเดิ นทางไปด้วยจากกรุงเทพ)
บริ การอาหารเช้า SET BOX (1)
บินลัดฟ้ าสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD070
(ใช้ระยะเวลเดินทางโดยประมาณ 1 ชัวโมง
่ 25 นาที)
เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา
นาท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ สู่ ท่ าเที ยบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็ น
ท่าเรือข้ามฟากที่สาคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ ะ และเป็ นท่าเรือเฟอร์รห่ี ลักในจังหวัดสตูล และยังทาห น้าที่
เป็ นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็ นหนึ่งในท่าเรือที่
ถูกใช้บริการมากทีส่ ุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของฤดูกาลท่องเที่ยวที่มเี รือข้ามฟากวิง่ ตลอดทัง้ ปี
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
นาท่านลง เรือสปี ดโบ้ทแบบจอยส์กรุป๊ เพือ่ ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่
ในทะเลอันดามัน เป็ น อุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มปี ระวัติศาสตร์ความเป็ นมา
ยาวนาน และความสวยงามของธรรมชาติท่ียงั คงความสมบูรณ์ คาว่าตะโละเตรา หรือตะรุเตา ในภาษา
มลายูแปลว่า มีอ่าวมาก เพราะประกอบไปด้วยเกาะต่าง ๆ น้อยใหญ่ถึง 50 เกาะ และเกาะขนาดใหญ่ 7
เกาะ ได้แก่ เกาะตะรุเตา, เกาะอาดัง, เกาะราวี, เกาะหลีเป๊ ะ, เกาะกลาง, เกาะบาตวง และเกาะบิสสี
(รอบเรือสปี ดโบ้ทแบบจอยส์กรุป๊ อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ เพื่อคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ)
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นาท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ช่อื ว่าเป็ นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพ
ธรรมชาติท่ยี งั คงความอุดมสมบูรณ์ ทาให้เกาะตะรุเตาเป็ นอีกสถานที่ท่ไี ด้ร ั บความนิยมจากนักท่องเที่ยว
จากทัวทุ
่ กมุมโลก
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง้ อยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็ นเกาะที่มชี ายหาดสี
ขาวนวล เหมือ นสีไ ข่ต ัดกับ น้ าทะเลสีเขีย วใสสะอาด มีเอกสักษณ์ ส าคัญ คือ ซุ้ม ประตู หิน ขนาดใหญ่ ที่
สามารถเดินลอดเข้าออกได้ และยังมีความเชื่อกันว่า หากชายหญิงคู่ใดทีไ่ ด้ลอดซุม้ ประตูน้ี จะได้แต่งงานกัน
อีกด้วย อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร

กลางวัน

18.00 น.

นาท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ ะ เป็ นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็ น
เกาะทีม่ เี วิง้ ชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้าตืน้ เขิน และมีประการังทีส่ วยงามรายล้อมรอบเกาะ
บริ การอาหารกลางวัน แบบกล่อง (2)
เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั
อิ สระให้ท่านพักผ่อน ดื่มดา่ กับบรรยากาศอันสวยงามของหลีเป๊ ะ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดิ นหลีเป๊ ะ ถนนคนเดินและแหล่งช้อปปิ้ งยามค่าคืน

บริษทั ริโอไทย ทราเวล จากัด
29/44 ซ.หทัยราษฎร์ 39 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทร. 0-2915-5291 , 0-2915-5296 Email: sales@riothai.co.th เว๊ปไซต์: www.riothaitravel.com

ใบอนุญาตเลขที่ 11/04307

คา่
พักที่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
ศลิ ษา รีสอร์ท หลีเป๊ ะ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง เกาะหิ นงาม – เกาะยาง - เกาะราวี – ร่องน้าจาบัง - เกาะหลีเป๊ ะ
เช้า
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
08.30 น.
นาท่านเดินทางขึน้ เรือ เพือ่ ชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา
นาท่านขึน้ ชม เกาะหิ นงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดากลมมน ทีเ่ กิดจากแนวหินที่
ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็ นหิ นรูปทรงกลมมน สีดาขลับ ตัดกับน้ าทะเลสี
มรกต ให้ความสวยงามเป็ นอย่างยิง่

กลางวัน

ชม เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการดาน้ าที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือ
ปะการัง เกล็ด น้ า แข็ง เป็ นปะการัง ที่ มีล ัก ษณะเป็ นแผ่ น หิน ปู น ซ้ อ นกัน เป็ นชัน้ ๆ มีล ัก ษณะคล้า ยใบ
ผักกาดหอม ซึง่ มีให้เห็นมากมายทีเ่ กาะแห่งนี้
บริ การอาหารกลางวัน แบบกล่อง (5)
นาท่านชม เกาะราวี เกาะที่มคี วามอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว
ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ าได้ตลอดชายฝั ง่ และยังสามารถดาน้ าดูปะการังน้ าตื้นได้อกี ด้วย ไม่ไกลจาก
เกาะราวี ยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ ร่องน้าจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึง่ ถูกปกคลุ มไปด้วยปะการังอ่อนหลากสี และ
ดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้วธิ ดี าน้ าลึก (Scuba Diving) แต่สาหรับทีน่ ่ีปะการัง
จะอยู่ในระดับทีต่ ้นื มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ว ร่องน้ าจาบังยังเป็ นแหล่งของปะการังหลากหลาย
ชนิ ด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่ , ปะการังถ้ว ยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ ยงั มี
ดอกไม้ทะเล,ปลาการ์ตูนส้มขาว, ปลาการ์ตูนลายปล้อง, กัลปั งหาสีสม้ , หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดาวสี
ฟ้ า, ปลาสิงโต เป็ นต้น
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คา่
พักที่
วันที่สาม
เช้า
09.00 น.
09.30 น.
กลางวัน

18.55 น.
20.20 น.

หมายเหตุ : แพคเกจการดาน้าชมความสวยงามของปะการัง ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ, ฤดูกาล
และช่วงเวลาที่เหมาะสม กรณี ไม่สามารถดาน้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้ า
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ งดคืนเงิ นค่าใช้จ่ายในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับ
ตัวแทนแล้วทัง้ หมด และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ เพื่อคานึ งถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ ะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
ศลิ ษา รีสอร์ท หลีเป๊ ะ หรือเทียบเท่า
หลีเป๊ ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (7)
นาท่านเช็คเอ้าท์สมั ภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล
ขึน้ เรือสปี ดโบ๊ท เดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ ะ สูท่ ่าเทียบเรือปากบารา
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง
่ 45 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่
ระหว่างทาง นาท่านแวะซือ้ ของฝากของทีร่ ะลึก
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน นกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD507
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************
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อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ ม

11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .-

2,000
2,000
2,000
2,000

11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .-

้้
2,000
้
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

2-4 มีนาคม 2565

11,900 .-

2,000

4-6 มีนาคม 2565
9-11 มีนาคม 2565
11-13 มีนาคม 2565
16-18 มีนาคม 2565
18-20 มีนาคม 2565
23-25 มีนาคม 2565
25-27 มีนาคม 2565

12,900 .11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .11,900 .12,900 .-

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

กาหนดการเดิ นทาง
เดือน มกราคม 2565
19-21 มกราคม 2565
21-23 มกราคม 2565
26-28 มกราคม 2565
28-30 มกราคม 2565
2-4 กุมภาพันธ์ 2565
4-6 กุมภาพันธ์ 2565
9-11 กุมภาพันธ์ 2565
11-13 กุมภาพันธ์ 2565
16-18 กุมภาพันธ์ 2565
18-20 กุมภาพันธ์ 2565
23-25 กุมภาพันธ์ 2565
25-27 กุมภาพันธ์ 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
้
้

เดือน มีนาคม 2565

ค่าบริ การข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์นาเที่ยว ท่านละ 300 บาท/ทริ ป/ท่าน
** อัตราค่าบริการนี้ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ กรณี เป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีส่วนต่างเพิ่ มท่านละ 500 บาท **
การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผ้โู ดยสารจานวนขัน้ ตา่ 8 ท่าน ต่อ 1 กรุป๊ กรณี ผ้โู ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
เลื่อนการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
** ในกรณี ทีล่ ูกค้าเดิ นทางไม่ถึง 8 ท่าน และประสงค์ทีจ่ ะเดิ นทาง ลูกค้าจะต้องชาระค่าส่วนต่างเพิ ม่ เติ ม
กรุณาติ ดต่อสอบถามเจ้าหน้ าทีอ่ ีกครัง้ **
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ารถตูไ้ ป-กลับ (สนามบินหาดใหญ่-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหารตามทีร่ ายการระบุ
 ค่ า ที่ พ ัก พร้อ มอาหารเช้ า ตามโรงแรมที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นรายการ หรือ ระดับ เดีย วกัน ทัง้ นี้ บ ริษั ท ขอสงวนสิท ธิใ์ นการ
เปลีย่ นแปลงห้องพัก
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่ าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อ นไขตาม
กรมธรรม์)
 น้ำหนักกระเป๋ ำถือขึน้ เครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ต่อคน)
อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
 ค่ำน้ำหนักกระเป๋ ำโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง (สายการบินคิ ดค่าน้าหนัก 495 บาท /20กิ โลกรัม)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซั กรีด มินิบาร์ใน
ห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มไิ ด้เกิดจากความผิดของทางบริษัท 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 ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษทั เท่านัน้ )
 ค่าทิปพนักงานขับเรือ และไกด์นาเทีย่ ว ท่านละ 300 บาท/ทริป/ท่าน
เงื่อนไขการชาระค่าบริ การ
1. นักท่ องเที่ ยวต้ องชาระค่าตั ๋วเครื่องบิ น พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่ นัง่ **ทัง้ นี้ ระยะเวลาในการ
ชาระค่าตั ๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขของสายการบิ นเป็ นผู้กาหนด**
2. นักท่ องเที่ ยวต้ องชาระเงิ นค่าบริ การส่วนที่ เหลือทัง้ หมดก่อนวันเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย
่ ว
ไม่ชาระเงิน หรือชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื
ว่านักท่องเทีย่ วสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นนั ้ ๆ
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เงื่อนไขการยกเลิ กการเดิ นทาง
1. กรณี ท่น
ี ักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว(ผู้มชี ่อื ในเอกสารการจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ ริษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ แจ้งยกเลิกการจองกับทาง
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 ของค่าทัวร์ท่ีชาระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายทีจ่ ่าย
จริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พกั ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 - 29 วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ
ร้านอาหาร โรงแรมทีพ่ กั ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 - 14 วัน ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าระแล้วทัง้ หมด**
** ในกรณี ที่วนั เดิ นทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วง Peak Season ต้องยกเลิ กการเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **

เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1. ทัวร์น้สี าหรับผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเท่านัน้
2. ทัวร์น้ีเป็ นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามทีร่ ะบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษทั จะไม่คนื เงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดให้แก่
ท่าน
3. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลี
์
ย่ นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ภู มิอ ากาศ และเวลา ณ วัน ที่เดิน ทางจริง ของประเทศที่เดิน ทาง ทัง้ นี้ บริษัท จะค านึ งถึง ความปลอดภัย ของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็ นสาคัญ
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วทีม่ ไิ ด้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย
ความสูญ หายหรือ เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสยั อื่น
เป็ นต้น
5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษทั ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั เว้นแต่มเี อกสารลง
นามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั กากับเท่านัน้
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