
 

 

2TH082: ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรเุตา จ.สตลู 4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดินทาง 
 
 

 
18.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดนิทางดว้ย รถตู้ปรบัอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้า

สู ่จ.สตลู 
19.00 น. ล้อหมนุ !! หากมาช้าเกินกว่าน้ี ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้

ทัง้ส้ิน 
 
 
 
07.00 น. เดนิทางถงึ จ.ตรงั ใหท้่านท าภารกจิส่วนตวั 

รบัประทานอาหารเช้า (1) ณ เมืองตรงั(ติม่ซ าเลศิรส หมยูา่งเมอืงตรงัทีข่ ึน้ชื่อ) 
เดนิทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู 

10.30 น. น าท่านลง เรอื Speed Boatเดนิทางไป เกาะตะรเุตา 
ใหท้่านไดก้ราบสกัการะ ศาลเจ้าพ่อตะรเุตา และอสิระในการถ่ายรปู  
*Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา  
น าท่านเดนิทางมุง่หน้าสู ่เกาะไข่ สญัลกัษณ์การท่องเทีย่วของ จ.สตลู  
ใหเ้วลาท่านไดพ้าคูร่กัจงูมอืลอดซุม้ประตหูนิ อธฐิานเพื่อใหร้กักนัชัว่นิรนัดร์ 
เดนิทางไป เกาะหลีเป๊ะCheck-in เขา้ทีพ่กั 
บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั(อาหารจานเดยีว) 
อสิระพกัผ่อน เดนิเล่นชายหาด เดนิเทีย่วรอบเกาะ รอชมพระอาทติยต์ก ณ หาดซนัไรท ์ตามอธัยาศยั 

19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั  
ใหท้่านอสิระเดนิเทีย่วชม Walking Street ใกล้ๆ ชมสนิคา้มากมายของฝากของทีร่ะลกึหรอืนวด 
สปาเพื่อผ่อนครายอาหารทะเลสดๆป้ิงยา่งตามสัง่หรอืเลอืกเขา้ทีพ่กัพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

 

 
06.00 น. ตื่นเชา้มาชมพระอาทติยข์ึน้ เดนิไปอกีฝ ัง่หนึ่งของเกาะหลเีป๊ะ จากนัน้กลบัมาท าธุระส่วนตวั 
07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
08.30 น. ออกเดนิทางดว้ย เรือหางยาว 

สมัผสักบัความตื่นเตน้ และความประทบัใจกบัการด าน ้า ดปูะการงั ตามจุดต่างๆ ทีจ่ะเลอืกเฉพาะที่
เด่นๆ เชน่ ร่องน ้าจาบงั เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นตน้ อาจจะปรบัเปลีย่นตาม
สถานการณ์ ขึน้อยูก่บัเวลาและสภาพอากาศ 

วนัแรก กรงุเทพฯ - จ.สตลู 
 

วนัท่ีสอง ตรงั - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรเุตา - เกาะหลีเป๊ะ - Walking Street  
 

วนัท่ีสาม เกาะหลีเป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราวี - เกาะยาง -เกาะ
หินงาม - ร่องน ้าจาบงั  

 



 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั (5) (อาหารกล่อง)พรอ้มผลไม ้บน เกาะ 
13.30 น. เดนิทางไป หาดทรายขาว-เกาะราวี 
15.30 น. ออกเดนิทางด าน ้ากนัต่อที ่เกาะยาง หน้า-หลงั 

เดนิทางไป เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ ัง้ของ อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรเุตา 
อสิระใหท้่านพกัผ่อนและเลน่น ้าตามอธัยาศยั 

17.30 น. กลบัทีพ่กั อสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
19.00 น. รบัประทานอาหารเยน็ (6) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั หลงัอาหารอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
07.00 น. รบัประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของท่ีพกั 
09.00 น. เดนิทางกลบั ท่าเทียบเรือปากบารา ดว้ย เรอื Speed Boat 
11.30 น. เดนิทางถงึ ท่าเทียบเรือ 

รบัประทานอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. เดนิทางกลบักรงุเทพฯ  

แวะใหท้านอาหารเยน็ตามอธัยาศยัและซือ้ของฝาก ณ รา้นขายของฝาก ระหวา่งทาง 
เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ ประมาณ ต ี2 โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
สิน้สุดการใหบ้รกิาร 

*************************************************************************** 

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าทางบรษิทั
จะถอืผลประโยชน์ของลกูคา้เป็นส าคญั 
 

วนัเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เดก็อาย ุ4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเด่ียว 

23-26 มกราคม 2563 10,990 10,590 3,000 
30 มกราคม - 02 กุมภาพนัธ ์2563 9,990 9,590 3,000 

06-09 กุมภาพนัธ ์2563 10,990 10,590 3,000 
07-10 กุมภาพนัธ ์2563 10,990 10,590 3,000 
13-16 กุมภาพนัธ ์2563 9,990 9,590 3,000 
20-23 กุมภาพนัธ ์2563 9,990 9,590 3,000 

27 กุมภาพนัธ ์- 01 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
05-08 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
12-15 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
19-22 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
26-29 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 

วนัท่ีส่ี เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรงุเทพฯ  
 



 

 

03-06 เมษายน 2563 10,990 10,590 3,000 
10-13 เมษายน 2563 10,990 10,590 3,000 
11-14 มนีาคม 2563 10,990 10,590 3,000 
16-19 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
23-26 มนีาคม 2563 9,990 9,590 3,000 

30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 2563 10,990 10,590 3,000 
07-10 พฤษภาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
14-17 พฤษภาคม 2563 9,990 9,590 3,000 

 
รายละเอียดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวนัหยดุนักขตัฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 9,990 (ราคาเริม่ตน้) 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ ่ากวา่ 3-11 ปี 9,590 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) ราคาท่านละ 9,590 

เดก็ พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) ราคาท่านละ 8,990 

ผูใ้หญ่ พกัเดีย่ว ราคาท่านละ 3,000 

 
เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมือ่ช าระคา่มดัจ าแลว้ถอืว่ารบัทราบเงือ่นไขการจองทวัรท์ุกประการ *** 
สว่นทีเ่หลอืจ่ายกอ่นเดนิทาง 7 วนั 

 

อตัราน้ีรวม 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศ พรอ้มน ้ามนั และคนขบั 
 ค่าเรอื Speed Boat ไปกลบัท่าเรอืปากบารา - หลเีป๊ะ และเรอืหางยาว หรอื Speed Boat พาไปด าน ้า 
 ค่ารสีอรท์ระดบัมาตรฐาน 2 คนื 
 ค่าอาหารทีร่ะบุในรายการ 8 มือ้ 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า พรอ้มชชูพี 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารกัษาพยาบาล 500,000 บาททัง้นี้ข ึน้อยูก่บั

เงื่อนไขและขอ้ตกลงของบรษิทัประกนัชวีติ 
 



 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

× ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากทีร่ะบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานทีข่องชาวต่างชาตทิีเ่พิม่เตมิตามการจ่ายจรงิ 
× ภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และหกัณท่ีจ่าย 3% (ในกรณีขอใบก ากบัภาษี) 

 

ส่ิงท่ีควรน าไป 

 ครมีกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รดัสน้ 
 ผา้ขนหนู 
 ชุดล าลองส าหรบัล่องเรอื 
 ของใชส้่วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรปู 

 

เงื่อนไขการจองและส ารองท่ีนัง่ 

1. วางเงนิมดัจ าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรอื 50% ของราคาเตม็ 
2. ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดนิทางน้อยกวา่ 10 วนัตอ้งช าระเตม็จ านวน 100% 
4. หากไม่ช าระส่วนทีเ่หลอืก่อนวนัเดนิทาง 7 วนัถอืวา่สละสทิธิแ์ละไม่สามารถเรยีกเงนิมดัจ าคนืได้ 
 

เงื่อนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
2. ทางบรษิทัจะถอืผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไมส่ามารถท่องเทีย่วไดต้ามเวลาหรอื
สถานทีท่ีก่ าหนดไวใ้นโปรแกรมหรอืไมใ่ชบ้รกิารส่วนใดสว่นหนึ่งพรอ้มคณะทวัรท์่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าบรกิารในส่วน
นัน้คนืได ้
3. บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆทีอ่าจเกดิขึน้ดว้ยเหตุสุดวสิยัเช่นการถูกปฎเิสธการเขา้เมอืงการ
ยกเลกิหรอืล่าชา้ของเทีย่วบนิภยัทีอ่าจเกดิขึน้ตามธรรมชาตกิารจราจรและอุบตัเิหตุต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมถงึ
เหตุการณ์ทางการเมอืงทัง้ในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆทีอ่ยูน่อกเหนือการรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
4. ในกรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุใน
รายการบรษิทัฯขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ 
 
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน 

1. ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วนัขึน้ไปคนืเงนิทัง้หมด 
2. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15-29 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 07-14 วนัคนืเงนิ 20% ของราคาทวัรใ์นทุกกรณี (โอนเงนิค่าทวัรม์าเตม็จ านวนแลว้) 
4. ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 01-06 วนัขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิค่าทวัรท์ ัง้หมดในทุกกรณ ี
* การเลื่อนการเดนิทางตอ้งแจง้ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทางมฉิะนัน้จะไมส่ามารถเลื่อนการเดนิทางได ้



 

 

 
ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมทวัรใ์นกรณีท่ี 

1. รถโคช้ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 30 ท่าน 
2. รถตู ้10 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 8 ท่าน 
3. รถตู ้13 ทีน่ัง่ - คณะจองจ านวน(ผูใ้หญ่)ต ่ากวา่ 10 ท่าน 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

  
 
 
 
 


