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2TH082: ทวัร์เกาะหลเีป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 4 วนั 2 คืน (VAN) 

 แผนการเดินทาง 

 
 

 
18.30 น. จุดนดัพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางดว้ย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหนา้สู่ จ.สตูล 
19.00 น. ล้อหมุน !! หากมาช้าเกนิกว่านี ้ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งส้ิน 
 
 
 
07.00 น. เดินทางถึง จ.ตรัง ใหท่้านท าภารกิจส่วนตวั 

รับประทานอาหารเช้า (1) ณ เมืองตรัง(ต่ิมซ าเลิศรส หมูยา่งเมืองตรังท่ีข้ึนช่ือ) 
เดินทางไป ท่าเรือปากบารา อ.ละงู 

10.30 น. น าท่านลง เรือ Speed Boatเดินทางไป เกาะตะรุเตา 
ใหท่้านไดก้ราบสกัการะ ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป  
*Green Season ไม่แวะเกาะตะรุเตา  
น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะไข่ สญัลกัษณ์การท่องเท่ียวของ จ.สตูล  
ใหเ้วลาท่านไดพ้าคู่รักจูงมือลอดซุม้ประตูหิน อธิฐานเพ่ือใหรั้กกนัชัว่นิรันดร์ 
เดินทางไป เกาะหลเีป๊ะCheck-in เขา้ท่ีพกั 
บริการอาหารกลางวนั (2) ณ ห้องอาหารของที่พกั(อาหารจานเดียว) 
อิสระพกัผอ่น เดินเล่นชายหาด เดินเท่ียวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตยต์ก ณ หาดซนัไรท ์ตามอธัยาศยั 

19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (3) ณ ห้องอาหารของที่พกั  
ใหท่้านอิสระเดินเท่ียวชม Walking Street ใกล้ๆ ชมสินคา้มากมายของฝากของท่ีระลึกหรือนวด 
สปาเพ่ือผอ่นครายอาหารทะเลสดๆป้ิงยา่งตามสัง่หรือเลือกเขา้ท่ีพกัพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

 

 
06.00 น. ต่ืนเชา้มาชมพระอาทิตยข้ึ์น เดินไปอีกฝ่ังหน่ึงของเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นกลบัมาท าธุระส่วนตวั 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พกั 

วนัแรก กรุงเทพฯ - จ.สตูล 
 

วนัที่สอง ตรัง - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะหลเีป๊ะ - Walking Street  
 

วนัที่สาม เกาะหลเีป๊ะ - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - เกาะราว ี- เกาะยาง -เกาะหินงาม - ร่อง
น า้จาบัง  
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08.30 น. ออกเดินทางดว้ย เรือหางยาว 
สมัผสักบัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจกบัการด าน ้ า ดูปะการัง ตามจุดต่างๆ ท่ีจะเลือกเฉพาะท่ีเด่นๆ 
เช่น ร่องน า้จาบงั เกาะหินงาม เกาะหนิซ้อน เกาะไผ่ เกาะดง เป็นตน้ อาจจะปรับเปล่ียนตามสถานการณ์ 
ข้ึนอยูก่บัเวลาและสภาพอากาศ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั (5) (อาหารกล่อง)พร้อมผลไม ้บน เกาะ 
13.30 น. เดินทางไป หาดทรายขาว-เกาะราว ี
15.30 น. ออกเดินทางด าน ้ ากนัต่อท่ี เกาะยาง หนา้-หลงั 

เดินทางไป เกาะอาดงั ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา 
อิสระใหท่้านพกัผอ่นและเล่นน ้ าตามอธัยาศยั 

17.30 น. กลบัท่ีพกั อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. รับประทานอาหารเยน็ (6) ณ ห้องอาหารของที่พกั หลงัอาหารอิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
 
 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (7) ณ ห้องอาหารของที่พกั 
09.00 น. เดินทางกลบั ท่าเทียบเรือปากบารา ดว้ย เรือ Speed Boat 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ 

รับประทานอาหารกลางวนั (8) ณ ร้านอาหาร 
13.00 น. เดินทางกลบักรุงเทพฯ  

แวะใหท้านอาหารเยน็ตามอธัยาศัยและซ้ือของฝาก ณ ร้านขายของฝาก ระหว่างทาง 
เดินทางถึง กรุงเทพฯ ประมาณ ตี 2 โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 
ส้ินสุดการใหบ้ริการ 

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

**หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทางบริษทัจะ
ถือผลประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั 
 

วนัเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ 
เด็กอายุ 4-11 ปี  
ราคาท่านละ 

พกัเดี่ยว 

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

วนัที่ส่ี เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ  
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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 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
05-08 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
12-15 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
19-22 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
26-29 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
03-06 เมษายน 2563 10,990 10,590 3,000 
10-13 เมษายน 2563 10,990 10,590 3,000 
11-14 มีนาคม 2563 10,990 10,590 3,000 
16-19 มีนาคม 2563 9,990 9,590 3,000 
23-26 มีนาคม 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 

 
รายละเอยีดอตัราค่าบริการ 

 

ลกัษณะการเข้าพกั 

ราคาขึน้อยู่กบัช่วงเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ราคา 

ผูใ้หญ่ พกั 2 ท่าน ราคาท่านละ 9,990 (ราคาเร่ิมตน้) 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ *อายตุ  ่ากว่า 3-11 ปี 9,590 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ 9,590 

เด็ก พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ 8,990 

ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว ราคาท่านละ 3,000 
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เง่ือนไขการจอง มดัจ าท่านละ 2,000 บาท 
*** เม่ือช าระค่ามดัจ าแลว้ถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทวัร์ทุกประการ *** 

ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 7 วนั 
 

อตัรานีร้วม 

 ค่ารถตูป้รับอากาศ พร้อมน ้ ามนั และคนขบั 
 ค่าเรือ Speed Boat ไปกลบัท่าเรือปากบารา - หลีเป๊ะ และเรือหางยาว หรือ Speed Boat พาไปด าน ้ า 
 ค่ารีสอร์ทระดบัมาตรฐาน 2 คืน 
 ค่าอาหารท่ีระบุในรายการ 8 ม้ือ 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้ า พร้อมชูชีพ 
 ค่ามคัคุเทศกน์ าเท่ียวตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุวงเงินประกนัท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขและ

ขอ้ตกลงของบริษทัประกนัชีวิต 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 

× ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
× ค่าธรรมเนียมเขา้สถานท่ีของชาวต่างชาติท่ีเพ่ิมเติมตามการจ่ายจริง 
× ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณขีอใบก ากบัภาษ)ี 

 

ส่ิงที่ควรน าไป 

 ครีมกนัแดด หมวก แวน่ตากนัแดด  
 รองเทา้สวมสบาย, รองเทา้รัดสน้ 
 ผา้ขนหนู 
 ชุดล  าลองส าหรับล่องเรือ 
 ของใชส่้วนตวั 
 ยาประจ าตวั 
 กลอ้งถ่ายรูป 

 

เง่ือนไขการจองและส ารองที่นั่ง 

1. วางเงินมดัจ  าภายใน 48 ชม. หลงัการจองท่านละ 2,000 บาทหรือ 50% ของราคาเต็ม 
2. ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 10 วนั 
3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 10 วนัตอ้งช าระเต็มจ านวน 100% 
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4. หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทาง 7 วนัถือว่าสละสิทธ์ิและไม่สามารถเรียกเงินมดัจ าคืนได ้
 

เง่ือนไขการเดินทาง 

1. โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
2. ทางบริษทัจะถือผลประโยชน์และความปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญัหากท่านไม่สามารถท่องเท่ียวไดต้ามเวลาหรือสถานท่ี
ท่ีก  าหนดไวใ้นโปรแกรมหรือไม่ใชบ้ริการส่วนใดส่วนหน่ึงพร้อมคณะทวัร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืน
ได ้
3. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆท่ีอาจเกิดข้ึนดว้ยเหตุสุดวิสยัเช่นการถูกปฎิเสธการเขา้เมืองการยกเลิก
หรือล่าชา้ของเท่ียวบินภยัท่ีอาจเกิดข้ึนตามธรรมชาติการจราจรและอุบติัเหตุต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนไดร้วมถึงเหตุการณ์ทาง
การเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีอยูน่อกเหนือการรับผดิชอบของบริษทัฯ 
4. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทางของท่าน 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัข้ึนไปคืนเงินทั้งหมด 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินมดัจ าในทุกกรณี 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัคืนเงิน 20% ของราคาทวัร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทวัร์มาเต็มจ านวนแลว้) 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วนัขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมดในทุกกรณี 
* การเล่ือนการเดินทางตอ้งแจง้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 15 วนัก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการเดินทางได ้
 
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลกิโปรแกรมทัวร์ในกรณทีี่ 

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


