วันแรก

สนามบิ นดอนเมือง • สนามบิ นหาดใหญ่ • ท่าเรือปากบารา•หมู่เกาะตะรุเตา• เกาะไข่
เกาะหลีเป๊ ะ • มัลดีฟส์เมืองไทย •ถนนคนเดิ น

04.00 น.

 (ติ่ มซํา/กลางวัน/ - )

พร้อมกันที่ สนามบิ นดอนเมือง อาคาร2 ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์สายการนกแอร์ ประตู 13โดยมีเจ้าหน้าทีอ่ ํานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

06.00 น. ออกเดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่ ด้วยเทีย่ วบิน DD507
(ใช้ระยะเวลาเดิ นทาง โดยประมาณ 1ชั ่วโมง 25นาที) *บนเที่ยวบิ นไม่มีบริ การ อาหารทัง้ ขาไปและกลับ*

07.25 น.

เดิ นทางถึง สนามบินหาดใหญ่ รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นําท่านเดิ นทางด้วยรถตู้ วีไอพี เดิ นทางสู่ท่าเรือปากบารา(ใช้เวลาในการ
เดิ นทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที )

จากนัน
้

นําท่านรับประทานอาหารเช้าแบบติ่ มซําอาหารเช้าเลิศรสของชาวหาดใหญ่ จ. สงขลา เสิรฟ
์ ความอร่อยเป็ นแข่ง คําเล็ก ๆ พอดีคาํ มีให้
เลือกหลากหลาย คนนิยมมาทานกับเป็ นมือ้ เช้า ใครมาหาดใหญ่แล้วไม่แวะลองก็เหมือนมาไม่ถงึ

11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบาราออกเดินทางจากท่าเรือปากบาราสูเ่ กาะหลีเป๊ ะ โดยเรือสปี ดโบท

(ใช้เวลาในการเดิ นทางประมาณ 1 ชั ่วโมง 30 นาที )
12.00 น.

นํ าท่านแวะชมเกาะแห่ งตํานานคุกกลางทะลเคยเป็ นทัณฑสถานกักกันนักโทษตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2481 เคยมีการกักกันนักโทษ
มากถึง 4,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ได้มกี ารประกาศให้เป็ นอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เพื่อสักการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตาอันศักดิ ์สิทธิ ์เพื่อ
เป็ นสิรมิ งคล

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box )

จากนัน
้

เดินทางกันต่อทีเ่ กาะไข่ เกาะเล็กๆ ในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา เสน่หข์ องเกาะไข่อยูต่ รงประติมากรรมธรรมชาติอย่างซุม้ ประตูหนิ
อันเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน
แห่งชาติตะรุเตา ทางด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะมีหาดทราย
สีขาวนวลและละเอียด นํ้า
ทะเลใสสีมรกตเห็นผืนทราย
ใต้น้ําได้ชดั เจน เหมาะสําหรับ
การเล่นนํ้าและชมวิวทิวทัศน์
อันสวยงามของเกาะทีย่ งั คง
ความเป็ นธรรมชาติกลางทะเลอันดา
มัน

จากนัน
้

มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ ะที่ถูกขนานนาม
ว่า มัลดีฟส์เมืองไทยถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าเกาะหลีเป๊ ะมีลกั ษณะเหมือนกับบูมเมอแรง เกาะหลีเป๊ ะมีชายหาด ที่มที รายขาวเนียนนุ่ ม

ทางฝั ง่ ตะวันออก ทีเ่ ป็ นทีต่ งั ้ ของชุมชนชาวเล ชาวพืน้ เมืองเดิม เป็ นกลุ่มอูรกั ลาโว้ย ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ เรียบง่ายประกอบอาชีพประมง สําหรับผูท้ ช่ี ่นื
ชอบ

เรียนรูค้ วามเป็ นอยู่ของวิถชี วี ติ ชาวพืน้ เมือง มาเกาะหลีเป็ ะ ก็จะได้สมั ผัสกับบรรยากาศของชาวพืน้ เมืองบนเกาะ และ ชมวัฒนธรรมประเพณี
ต่างๆของชาวเกาะได้ดว้ ย

14.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
เย็น

รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท เดิ นเล่นชมบรรยากาศ เล่นนํ้าได้ตามอัธยาศัย
ร้านขายของที่ระลึกที่ถนนคนเดิ น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

คํา่

เดินทางสู่ถนนคนเดิ น walking Streetสุดฮิตที่สุดในเกาะหลีเป๊ ะ ทางเดินเป็ นถนนคอนกรีตทอดยาวจากด้านหน้าเกาะไปถึงด้านหลังของ
เกาะหลีเป๊ ะในเส้นทางจะมีรา้ นอาหาร บาร์ ร้านยา ร้านสะดวกซื้อ สปา และทีพ
่ กั อีกมากมาย มีรา้ นขายของทีะ่ ลึกทีม่ คี วามเป็ นสไตล์เฉพาะ
ของหลีเป๊ ะด้วย

ที่พกั

อันดา รีสอร์ทหรือเทียบเท่า

วันที่สอง สตูล • ร่องนํ้าจาบัง • เกาะหิ นงาม• เกาะยาง • เกาะอาดังราวี(เช้า/กลางวัน/อิ สระ )
07.00น.

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พกั

จากนัน
้

นําทุกท่านขึน้ เรือเร็ว Speed Boat ดํานํ้าตามโปรแกรมบริการอุปกรณ์ดาํ นํ้า อาทิ ชูชพ
ี แว่นดํานํ้า ฯลฯ

เดิ นทางสู่

ร่องนํ้ าจาบังเป็ นจุดดํานํ้ าที่กระแสนํ้ าค่อนข้างไหลแรง แต่มเี ชือกล้อมรอบและเรียงร้อยไว้ให้นักท่องเที่ยวจับตลอดแนวตอนดํานํ้ าที่ เป็ นไฮไลท์ก็คือ
“ปะการังเจ็ดสี” กองหิ นใต้นํ้า บริ เวณร่องนํ้าจาบัง จะเป็ นแหล่งปะการังอ่อนดอกไม้ทะเลภายใต้ ผืนนํ้าที่ ถกู ปกคลุมไปด้วยปะการังอ่อนสีชมพู
สีม่วง สีแดงมากมาย มีฟองนํ้าครก แส้ทะเล ดอกไม้ทะล ดาวขนนก และฝูงปลาที่มีสีสน
ั สวยงาม
ระดับนํ้าลึกราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การดํานํ้าตืน
้ และสามารถดํานํ้าลึกได้อกี ด้วย ในช่วงปิ ดฤดูการท่องเทีย่ วปะการังเจ็ดสีจะพักฟื้ นตัว ก่อนฤดูเปิ ดการ
ท่องเทีย่ วจึงทําให้ยงั คงมีความสวยงาม ให้นกั ท่องเทีย่ วมาชมความสวยงามทุกปี

จากนัน
้

เกาะหิ นงามเป็ นเกาะเล็กๆ ทีด่ ูไกลเหมือนมีหาดทรายสีดํา แต่เมื่อเข้าไปใกล้จะพบว่าเกาะนี้ไม่มหี าดทราย หากแต่วา่ หาดสีดาํ นัน้ คือก้อนหิน
ทีป่ รากฏไปทั ่วบริเวณ นับเป็ นความมหัศจรรย์ทธ่ี รรมชาติสรรค์สร้างขึน้ มา หินทีเ่ กาะหินงามเป็ นหินกลมมน สีเทาดํา ยามถูกนํ้าจะดําแวววาว

จากนัน
้

ต่อกันที่ เกาะยางเป็ นเกาะขนาดเล็กซึง่ มีชายหาดทีย่ าวและสวยงามอยูท
่ างด้านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วนทางด้านทิศใต้ซง่ึ เป็ นจุดดํานํ้าตืน้ ดูปะการังนัน้ ก็
มีหาดทรายขนาดเล็กชายหาดที่เป็ นไฮไลท์ก็คอื ปะการังผักกาดหอม (บางคนก็เรียกปะการังผักกาดหอมว่า “ปะการังผิวเกล็ดนํ้ าแข็ง” หรือ “ปะการัง
กะหลํ่าปลี) , ปะการังเขากวางพุม่ , ปะการังโขด , ปะการังอ่อน , ปะการังรูปโต๊ะ

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวันแบบอาหารกล่อง ( set box )

จากนัน
้

เกาะอาดังราวีเป็ นทีต่ งั ้ ของหน่วยพิทกั ษ์อุทยานแห่งชาติตะรุเตา พืน้ ทีบ่ างส่วนใหญ่จะเป็ นหาดทรายขาวละเอียด เหมาะกับการดํานํ้าตืน้ จะมีพน้ื ทีร่ าบแค่
บริเวณเหนือชายหาดเพียงเล็กน้อยเท่านัน้

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลับสูเ่ กาะหลีเป๊ ะ
เย็น

อิ สระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิ น

ที่พกั

อันดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เกาะหลีเป๊ ะ • ท่าเรือปากบารา • ตลาดกิ มหยง • สนามบิ นหาดใหญ่ • สนามบิ นดอนเมือง

 (เช้า/กลางวัน/-)
07.00น.

บริ การอาหารเช้า ณ ที่พกั

08.30 น. อิ สระทุกท่านได้ถ่ายรูป ชมวิ ว พร้อมกับซึมซับกับบรรยากาศของเกาะแห่งนี้
11.00 น. เดิ นทางกลับจากเกาะหลีเป๊ ะ กลับสู่ท่าเรือปากบารา
12.30 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา นําท่านเปลีย่ นการเดินทางเป็ นรถตูป้ รับอากาศ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันณ ร้านอาหาร
นําท่านแวะซื้อของฝาก ณ ตลาดกิ มหยงเป็ นตลาดขายของฝากขนาดใหญ่และเป็ นแหล่งทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วมีสนิ ค้าให้เลือกมากมายอาทิ

จากนัน้

อาหารทะเลแปรรูป เช่น ปลาหมึก ปลาเค็ม กะปิ
ขนมนําเข้า ผลไม้อบแห้ง อาหารแห้ง ถั ่ว ธัญพืช อาหารกระป๋ อง ชา กาแฟ เป็ นต้น
ได้เวลาสมควร

นําท่านเดิ นทางสู่ สนามบิ นหาดใหญ่

18.55 น. ออกเดิ นทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบิ นนกแอร์ เที่ยวบิ นที่ DD507
20.20น.

เดิ นทางถึงสนามบิ นดอนเมือง(กรุงเทพฯ)โดยสวัสดิ ภาพ พร้อมความประทับใจ

...........................................................................................................
อัตราค่าบริ การและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่ มเดิ นทาง

กลับจากเดิ นทาง

รถตู้ปรับอากาศ

จํานวน

ราคาปกติ ต่อท่าน

ราคาต่อท่าน
รัฐจ่าย 40%

พักเดี่ยวเพิ่ ม

01 ม.ค.65

03 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

14,999

9,999

2,500

07 ม.ค.65

09 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

14 ม.ค.65

16 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

15 ม.ค.65

17 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

21 ม.ค.65

23 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

28 ม.ค.65

30 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

29 ม.ค.65

31 ม.ค.65

รถตู้ 8ที่นัง่

16+1

12,999

7,999

2,500

** การันตีตงั ้ แต่ 8 ท่านขึน
้ ไปออกเดิ นทางมีหวั หน้ าทัวร์ กรณี 6 ท่านไม่มีหวั หน้ าทัวร์**
กรณี กรุป
๊ เดิ นทางไม่ครบตามจํานวน ขอสงวนสิ ทธิ์ เลื่อนวันเดิ นทาง

อัตราค่าบริ การรวม
ตั ๋วเครือ่ งบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็ นราคาตั ๋วพิเศษไม่สามารถเปลีย่ นแปลงหรือเลื่อนวันเดินทางได้ หากลูกค้ามีความประสงค์ทจ่ี ะเลื่อนวันเดินทางหรืออยูต่ ่อ
ไม่กลับพร้อมกรุ๊ป ลูกค้าจะต้องทําการซื้อตั ๋วเครือ่ งบินใหม่เท่านัน้
นํ้าหนักกระเป๋ าโหลดใต้ทอ้ งเครือ่ งไม่เกิน 15 กก. ถือขึน้ เครือ่ งไม่เกิน 7 กก.
โรงแรมทีพ
่ กั 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) กรณีพกั 3 ท่านจะเป็ นทีน่ อนเสริม
เรือเร็วรับส่งท่าเรือปากบาราพร้อมแพ็คเก็จดํานํ้าชมปะการัง
อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ ์ในการสลับมือ้ หรือเปลีย่ นแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ค่ารถตูพ
้ ร้อมคนขับท่องเทีย่ วตามรายการระบุ
ค่าหัวหน้าทัวร์นําเทีย่ วตามรายการ
ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็ นไปเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาล คุม้ ครองเฉพาะกรณีทไ่ี ด้รบั อุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสูญเสียทรัพย์สนิ
ส่วนตัวและไม่คมุ้ ครองโรคประจําตัวของผูเ้ ดินทางไม่รวมประกันสุขภาพและกันประกันโควิด-19

อัตราค่าบริ การไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครือ่ งดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ พิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบตั ภ
ิ ยั ทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าทีต่ รวจคน
เข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีเ่ มืองไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริษทั ฯ
ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน
เงือ่ นไขการสํารองทีน่ ั ่งกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแล้วจะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขดังกล่าวทัง้ หมดและไม่สามารถเรียกร้องใดๆได้ทุก
กรณี

เงื่อนไขการสํารองที่นัง่ และการยกเลิ กทัวร์
เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการเดินทาง
•

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

•

เอกสารรับรองการได้รบั วัคซีนป้ องกันโควิด 19หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด

การจองทัวร์ :
•

กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชําระค่ามัดจําทัวร์ท่านละ 3,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

กรณียกเลิก :

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง

: หักค่าใช้จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน ,
รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ,ค่าเข้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย่ ว ,
ค่าบริการ

•

แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน

: ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ

ค่ามัดจําตั ๋วเครือ่ งบิน , รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมทีพ
่ กั
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ ว , ค่าบริการ
•

ในกรณีชาํ ระค่าทัวร์เต็มจํานวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์เก็บเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมดโดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆทัง้ สิน้
เงือ่ นไขการยกเลิกทัวร์เป็ นไปตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัตธิ ุรกิจนําเทีย่ วและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551

กรณี จองทัวร์วน
ั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์,วันหยุดยาวต่อเนื่ อง และได้มีการแจ้งยกเลิ กทัวร์ ทางบริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่า
ทัวร์ทงั ้ หมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้ น
กรณีเจ็บป่ วย :
•

กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทําการเลื่อน

การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็ นจริง
•

ในกรณีเจ็บป่ วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทําการ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงือ่ นไขอื่น ๆ :
• บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้คณะเดินทางไม่ครบตามจํานวนที่บริษท
ั ฯ กําหนดไว้ (8 ท่านขึน้ ไป)
เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั ฯ และผูเ้ ดินทางอื่นทีเ่ ดินทางในคณะเดียวกัน บริษทั ต้องนําไปชําระค่าเสียหายต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากการยกเลิกของท่าน
รายละเอียดเพิม่ เติม
 บริษทั ฯมีสทิ ธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดิน
ทางเป็ นสําคัญ
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ,สายการบินยกเลิกบินหรือเปลีย่ นแปลงเวลาบินและเทีย่ วบิน
ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯหรือเหตุภยั พิบตั ทิ างธรรมชาติ (ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นโปรแกรม
ตามความเหมาะสม)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึง่ ไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการท่องเทีย่ ว(ซึง่ ลูกค้าจะต้องยอมรับใน
เงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสดุ วิสยั ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้ ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้
ชําระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็ นการชําระเหมาขาด
 ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
** ก่อนตัดสิ นใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดิ นทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจําเพื่อประโยชน์ ของท่านเอง**

บริษัท เน็กซ์ ทริป ฮอลิเดย์ จํากัด

