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วันแรก

สนามบินดอนเมือง • สนามบินหาดใหญ่ • ท่าเรือปากบารา • หมู่เกาะตะรุเตา • เกาะไข่
เกาะหลีเป๊ะ • มัลดีฟส์เมืองไทย • ถนนคนเดิน
 (ติ่มซา/กลางวัน/ - )

พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2 ชั้น 4 เคาน์ เตอร์ สายการนกแอร์ ประตู 13 โดยมีเจ้ าหน้ าที่อานวย
ความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ ด้ วยเที่ยวบิน DD507
(ใช้ระยะเวลาเดินทาง โดยประมาณ 1ชัว่ โมง 25นาที) *บนเทีย่ วบินไม่มีบริการ อาหารทั้งขาไปและกลับ*
04.00 น.
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07.25 น.
จากนั้น

11.00 น.
12.00 น.

กลางวัน
จากนั้น

เดินทางถึง สนามบิน หาดใหญ่ รับกระเป๋ าเรียบร้อยแล้ว นาท่ านเดินทางด้ว ยรถตู ้ วี ไอพี เดินทางสู่
ท่าเรือปากบารา(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
นาท่านรับประทานอาหารเช้าแบบติ่มซา อาหารเช้ าเลิศรสของชาวหาดใหญ่ จ. สงขลา เสิร์ฟความอร่ อย
เป็ นแข่ง คาเล็ก ๆ พอดีคา มีให้ เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป็ นมื้อเช้ า ใครมาหาดใหญ่แล้ วไม่แวะ
ลองก็เหมือนมาไม่ถึง

เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ ะ โดยเรือสปี ดโบท
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที )
นาท่านแวะชม เกาะแห่ งตานานคุกกลางทะล เคยเป็ นทัณฑสถานกักกันนักโทษตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2481 เคยมีการกักกันนักโทษมากถึง 4,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้ มีการประกาศให้ เป็ นอุ ทยาน
แห่งชาติตะรุเตา เพื่อสักการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา อันศักดิ์สทิ ธิ์เพื่อเป็ นสิริมงคล
บริการอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box )
เดินทางกันต่อที่ เกาะไข่ เกาะเล็กๆ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เสน่ห์ของเกาะไข่อยู่ตรงประติมากรรม
ธรรมชาติอย่างซุ้มประตูหิน
อันเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา ทางด้ านทิศ
ตะวันตกของเกาะมีหาดทราย
สีขาวนวลและละเอียด นา้
ทะเลใสสีมรกตเห็นผืนทราย
ใต้ นา้ ได้ ชัดเจน เหมาะสาหรับ
การเล่นนา้ และชมวิวทิวทัศน์
อันสวยงามของเกาะที่ยังคง
ความเป็ นธรรมชาติกลางทะเล
อันดามัน
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จากนั้น

ถ้ า มองจากมุ มสูง จะเห็น ว่ า เกาะหลี เป๊ ะมีลั กษณะเหมือนกับ บู มเมอแรง เกาะหลี เป๊ ะมี
ชายหาด ที่มีทรายขาวเนียนนุ่ม ทางฝั่งตะวันออก ที่เป็ นที่ต้งั ของชุมชนชาวเล ชาวพื้นเมืองเดิม เป็ นกลุ่มอูรัก
ลาโว้ ย ซึ่งมีวิถีชีวิตเรี ยบง่ายประกอบอาชีพประมง สาหรั บผู้ ท่ชี ่ ื นชอบเรี ยนรู้ ความเป็ นอยู่ ของวิ ถีชีวิตชาว
พื้นเมือง มาเกาะหลีเป็ ะ ก็จะได้ สัมผัสกับบรรยากาศของชาวพื้นเมืองบนเกาะ และ ชมวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของชาวเกาะได้ ด้วย

14.00 น.
เย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็นทีร่ ีสอร์ท เดินเล่นชมบรรยากาศ เล่นน้ าได้ตามอัธยาศัย
ร้านขายของทีร่ ะลึกทีถ่ นนคนเดิน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ ถนนคนเดิน walking Street สุดฮิตที่สุดในเกาะหลีเป๊ ะ ทางเดินเป็ นถนนคอนกรีตทอดยาวจาก
ด้ านหน้ าเกาะไปถึงด้ านหลังของเกาะหลีเป๊ ะในเส้ นทางจะมีร้านอาหาร บาร์ ร้ านยา ร้ านสะดวกซื้อ สปา และ
ที่พักอีกมากมาย มีร้านขายของที่ะลึกที่มีความเป็ นสไตล์เฉพาะของหลีเป๊ ะด้ วย
วารินบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

คา่

ทีพ่ กั
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วันทีส่ อง
07.00น.
จากนั้น
เดินทางสู่

สตูล • ร่องน้ าจาบัง • เกาะหินงาม • เกาะยาง • เกาะอาดังราวี

 (เช้า/กลางวัน/ เย็น )

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารทีพ่ กั
นาทุกท่านขึ้นเรือเร็ว Speed Boat ดานา้ ตามโปรแกรม บริการอุปกรณ์ดานา้ อาทิ ชูชีพ แว่นดานา้ ฯลฯ
ร่องน้ าจาบัง เป็ นจุ ดดานา้ ที่กระแสนา้ ค่อนข้ างไหลแรง แต่มีเชือกล้ อมรอบและเรียงร้ อยไว้ ให้ นักท่องเที่ยว
จับตลอดแนวตอนดาน้า ที่เป็ นไฮไลท์ก็คือ “ปะการังเจ็ ดสี ” กองหิ นใต้น้ า บริเวณร่องน้ าจาบัง จะเป็ น
แหล่ งปะการังอ่ อ น ดอกไม้ท ะเลภายใต้ผืนน้ าที่ถูกปกคลุมไปด้ว ยปะการังอ่ อนสี ชมพู สีม่ว ง สี แดง
มากมาย มีฟองน้ าครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะล ดาวขนนก และฝูงปลาทีม่ ีสีสนั สวยงาม
ระดับน้าลึ กราว 15 – 20 ฟุ ต เหมาะแก่การดาน้าตื้นและสามารถดาน้า ลึกได้ อีกด้ วย ในช่ วงปิ ดฤดูการ
ท่องเที่ยวปะการังเจ็ดสีจะพักฟื้ นตัว ก่อนฤดูเปิ ดการท่องเที่ยวจึงทาให้ ยังคงมีความสวยงาม ให้ นักท่องเที่ยว
มาชมความสวยงามทุกปี
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จากนั้น

เกาะหินงาม เป็ นเกาะเล็กๆ ที่ดูไกลเหมือนมีหาดทรายสีดา แต่เมื่อเข้ าไปใกล้ จะพบว่าเกาะนี้ไม่มีหาดทราย
หากแต่ว่าหาดสีดานั้นคือก้ อนหินที่ปรากฏไปทั่วบริเวณ นับเป็ นความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสรรค์สร้ างขึ้นมา
หินที่เกาะหินงามเป็ นหินกลมมน สีเทาดา ยามถูกนา้ จะดาแวววาว

BT-TH50_DD

จากนั้น

ต่อกันที่ เกาะยาง เป็ นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีชายหาดที่ยาวและสวยงามอยู่ทางด้ านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วน
ทางด้ านทิศใต้ ซ่ึงเป็ นจุ ดดานา้ ตื้นดูปะการังนั้นก็มีหาดทรายขนาดเล็กชายหาด ที่เป็ นไฮไลท์กค็ ือ ปะการั ง
ผักกาดหอม (บางคนก็เรียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ดนา้ แข็ง” หรือ “ปะการังกะหล่าปลี) ,
ปะการังเขากวางพุ่ม , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการังรูปโต๊ะ
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กลางวัน
จากนั้น

บริการอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box )
เกาะอาดังราวี เป็ นที่ต้ังของหน่ วยพิ ทักษ์อุทยานแห่ งชาติตะรุเตา พื้ นที่บางส่วนใหญ่จะเป็ นหาดทรายขาว
ละเอียด เหมาะกับการดานา้ ตื้น จะมีพ้ ืนที่ราบแค่บริเวณเหนือชายหาดเพียงเล็กน้ อยเท่านั้น
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เย็น
ทีพ่ กั
วันทีส่ าม

ได้ เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสู่เกาะหลีเป๊ ะ
บริการอาหารเย็น ณ ทีพ่ กั
วารินบีช รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
เกาะหลีเป๊ะ • ท่าเรือปากบารา • ตลาดกิมหยง • สนามบินหาดใหญ่ • สนามบินดอนเมือง
 (เช้า/กลางวัน/-)

บริการอาหารเช้า ณ ทีพ่ กั
อิสระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิว พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี้
เดินทางกลับจากเกาะหลีเป๊ะ กลับสู่ท่าเรือปากบารา
เดินทางถึงท่าเรือปากบารา นาท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็ นรถตู้ปรับอากาศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นาท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง เป็ นตลาดขายของฝากขนาดใหญ่และเป็ นแหล่งที่ได้ รับความนิยม
จากนักท่องเที่ยวมีสนิ ค้ าให้ เลือกมากมาย อาทิ อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึก ปลาเค็ม กะปิ
ขนมนาเข้ า ผลไม้ อบแห้ ง อาหารแห้ ง ถั่ว ธัญพืช อาหารกระป๋ อง ชา กาแฟ เป็ นต้ น
ได้เวลาสมควร นาท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
18.55 น.
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เทีย่ วบินที่ DD507
20.20 น.
เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
...........................................................................................................
07.00น.
08.30 น.
11.00 น.
12.30 น.
กลางวัน
จากนั้น
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง รถตู้ปรับอากาศ จานวน ราคาปกติต่อท่ าน

ราคาต่ อท่ าน พักเดี่ยวเพิม่
รัฐจ่ าย 40%

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

14,999

9,999

2,500

07 ม.ค.65

09 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

12,999

7,799

2,500

14 ม.ค.65

16 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

12,999

7,799

2,500

28 ม.ค.65

30 ม.ค.65

รถตู้ 8 ทีน่ ั่ง

16+1

12,999

7,799

2,500

** การันตีต้งั แต่ 8 ท่านขึน้ ไปออกเดินทางมีหัวหน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ **
กรณีกรุ๊ ปเดินทางไม่ ครบตามจานวน ขอสงวนสิ ทธิ์เลื่อนวันเดินทาง

อัตราค่ าบริการรวม
 ตั๋วเครื่ องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป เป็ นราคาตั๋วพิเศษไม่ สามารถเปลีย่ นแปลงหรื อเลื่อนวันเดินทางได้ หาก
ลูกค้ ามีความประสงค์ ทจี่ ะเลื่อนวันเดินทางหรื ออยู่ต่อไม่ กลับพร้ อมกรุ๊ ป ลูกค้ าจะต้ องทาการซื้อตั๋วเครื่ องบินใหม่ เท่ านั้น
 นา้ หนักกระเป๋าโหลดใต้ ท้องเครื่ องไม่ เกิน 15 กก. ถือขึน้ เครื่ องไม่ เกิน 7 กก.
 โรงแรมทีพ่ กั 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน) กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นทีน่ อนเสริม
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิ ทธิ์ในการสลับมื้อหรื อเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์ )
ค่ าเข้ าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ ารถตู้พร้ อมคนขับท่ องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่ าไกด์ ท้องถิ่นและหัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตามรายการ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7%
ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์ )
เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่ าประกันอุบัติเหตุและค่ ารั กษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้ รับอุบัติเหตุระหว่ าง
การเดินทาง ไม่ ค้ ุมครองถึงการสู ญเสี ยทรั พย์ สินส่ วนตัวและไม่ ค้ ุมครองโรคประจาตัวของผู้เดินทาง ไม่ รวมประกัน
สุ ขภาพ

อัตราค่ าบริการไม่ รวม
ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์ เน็ต, มินิบาร์ , ซักรีด ที่ไม่ ได้
ระบุไว้ ในรายการ
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ค่ าใช้ จ่ายอันเกิดจากความล่าช้ าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้ วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธ
ไม่ ให้ ออกและเข้ าเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่ างประเทศซึ่ งอยู่
นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่ าทิปไกด์ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่งกรุ ณาอ่านรายละเอียดให้ ครบถ้ วนก่อนทาการจองหากท่ านชาระเงินแล้วจะถือว่ าท่ าน
ยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดและไม่ สามารถเรียกร้ องใดๆได้ ทุกกรณี

เงื่อนไขการสารองที่นั่งและการยกเลิกทัวร์
เอกสารทีใ่ ช้ ประกอบการเดินทาง
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 เอกสารรับรองการได้ รับวัคซีนป้ องกันโควิด 19 หรื อใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
 กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้ าก่อนการเดินทางและชาระค่ ามัดจาทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ส่ วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง
อย่างน้ อย 20 วัน

กรณียกเลิก :
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถ
ตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ าโรงแรมที่พัก ,ค่ าธรรมเนียม
เข้ าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่ าบริการ
 แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน
: ยึดเงินค่ าทัวร์ 50% และ หักค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริง อาทิ
ค่ ามัดจาตั๋วเครื่ องบิน , รถตู้ VIP, รถบัส, ค่ าวีซ่า , ค่ า
โรงแรมที่พัก , ค่ าธรรมเนียมเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว ,
ค่ าบริการ
 ในกรณีชาระค่ าทัวร์ เต็มจานวนแล้ว แจ้ งยกเลิกหรื อเลื่อนวันเดินทางน้ อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์เก็บเงิน
ค่ าทัวร์ ท้งั หมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551
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กรณีจองทัวร์ วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่ อเนื่อง และได้ มีการแจ้ งยกเลิกทัวร์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าทัวร์ ท้ังหมด โดยไม่ มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีเจ็บป่ วย :
 กรณีเจ็บป่ วย จนไม่ สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรั บรองแพทย์ จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่ อไป แต่ ท้งั นีท้ ่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางได้ ตาม
ความเป็ นจริง
 ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้ าเพียง 7 วันทาการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จานวนที่บริษัทฯ กาหนดไว้ (8 ท่ านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสี ยหายต่ อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกัน บริษัทต้ องนาไปชาระค่ าเสี ยหายต่ าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน

รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่ อาจแก้ ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดิน
ทางเป็ นสาคัญ
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้ าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการบิน
ยกเลิกบินหรื อเปลีย่ นแปลงเวลาบินและเที่ยวบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรื อเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความ
เหมาะสม)
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉินจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ ได้ เกิดจาก
อุบัติเหตุในรายการท่ องเที่ยว(ซึ่งลูกค้ าจะต้ องยอมรับในเงื่อนไขนีใ้ นกรณีทเี่ กิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัททัวร์ )
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ ครบ อาทิ ไม่ เทีย่ วบางรายการ,ไม่ ทาน
อาหารบางมื้อ,เพราะค่ าใช้ จ่ายทุกอย่ างทางบริษัทฯได้ ชาระค่ าใช้ จ่ายให้ ตัวแทนต่ างประเทศแบบเหมาจ่ ายขาด ก่ อน
เดินทางเรียบร้ อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบัติเหตุทเี่ กิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

BT-TH50_DD

** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่ างถ่ องแท้ แล้วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์ ของท่ านเอง**

