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ตะรุเตา–หลีเป๊ะ (จ.สตูล) 3 วัน 2 คืน 
เยือนดินแดน ทะเลอันดามัน เกาะงาม น ้าใส ทะเลสวย ณ “เกาะหลีเป๊ะ” ดั่งค้าที่ว่า มัล

ดีฟส์ แห่งเมืองไทย สมัผัสกับ ความงดงามของธรรมชาติ ที่ เกาะตะรุเตา ถ่ายรูปกับซุ่ม
ประตูแห่งความรัก เกาะไข่ เพลิดเพลินกับ หาดทรายขาวละเอียด น้ําทะเลใส และ แนว
ปะการังทียั่งคงความสมบูรณ์ 
 
 
 
 

ก้าหนดการเดินทาง วันที่   เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2559 

วันทแีรก  ทา่เทียบเรอืปากบารา  - อทุยานแหง่ชาติเกาะตะรเุตา (เกาะไข ่– เกาะหลแีปะ ) 

.......... น.  รับทัวร์ ทา่เทียบเรอืปากบารา  จากนั นน้าคณะลงเรือเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ที่ขึ นชื่อว่าเป็น มัล
ดีฟส์ แห่งประเทศ จากนั นน้าท่านเดินทางสู่เกาะไข(่ซุม้ประตูแหง่รกั) ชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้าง 
ให้ท่านได้สัมผัสทะเลใส สีเขียวมรกต และซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของ จ. สตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก 
จากนั นคณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ  เชคอินเข้าสู่ที่พักหลังจาก
นั นทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ :  ทกุทา่นสามารถดา้น้าํ (Snorkeling) ไดท้ีช่ายหาดหนา้รสีอรท์ซึ งสวยงามมาก  
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ค่้า   รบัประทานอาหารค่า้ ณ รสีอรทท์ีพ่กั (มื อที ่ 1 ) 
ท่านอิสระกับบรรยากาศ สบายๆริมทะเล ท่านจะได้อิ่ม
อร่อยกับ ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็น ธรรมชาติ 
เสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง หลังจากทานอาหารเสร็จทุก
ท่านพกัผ่อนตามอัธยาศัย  *** ทีพ่กัอยูไ่กลก้บั 
WALKING STREET เกาะหลเีปะ๊***   

 สถานทีพ่กั Varin Beach Resort, 3* www.varinbeachresort.com      

วันทสีอง รอ่งน้าํจาบงั – เกาะหนิงาม – เกาะราว ี– เกาะอาดงั - อสิระเลน้น้าํหนา้หาด  

07.00 น.    รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรทท์ี่พกั (มื อที ่2 )  

08.00 น.   น้าท่าน เดินทางสู่หมู่เกาะต่างๆ  เพื่อด้าน้ําตื นชมปะการังอ้อน ปะการังเจ็ด สี ที่อุดมสมบูรณ์ ณ 
รอ่งน้าํจาบงั ***ซึ่งถือได้ว้าเป็นเป็นมัลดีฟส์ของ เมืองไทย*** สัมผัสฝูงปลากหลากสีสัน ที่
สวยงามมาก จากนั นน้าท้าน เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมก้อนหินสีด้ากลมเกลี ยง มีความมันแวว
วาว ก้อนหินทุกก้อนที่นี่มีค้าสาป ของเจ้าพ่อตะรุเตา หากมีใครเก็บหินออกมาจะต้องมีอันเป็นไป   

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวัน ณ หาดทรายขาวเกาะราว ี(แบบบพุเฟต่์) (มื อที ่3 )  

บ่าย  น้าท่าน ด้าน้าํดูปะการังอีกครั ง ชมปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสี ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ําทะเล
สี เขียวมรกต สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง ณ ชายหาด เกาะราวี  สมควรแก้เวลาน้าท่าน
เดินทางสู่อ่าวสองของ เกาะอาดัง เพื่อด้าน้ําชมปะการัง ชมปลาไหลมอเล้ และหอยมือเสือซึ่ง
อาศัยอยู ่บริเวณนี เป็นจ้านวนมาก  
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..........น.  น้าคณะเดินทางกลับเข้าที่พัก ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้าํชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ําทะเลสีฟ้า 
ครามสดใส ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ซึ่งสวยงามมาก   

ค่้า     รบัประทานอาหารค่า้ ณ รสีอรท์ทีพ่กั (มื อที ่4 )    

 สถานทีพ่กั Varin Beach Resort, 3*  

วันทีส่าม ทา่เทียบเรอืปากบารา – สนามบนิหาดใหญ ่-สนามบนิดอนเมอืง                                               

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รบัประทานอาหารเชา้ ณ รสีอรท์ทีพ่กั (มื อที ่5 )  

08.00 น.   น้าคณะเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก น้าคณะเดินทางกลับท่าเทียบเรือปากบารา รับกระเป๋าจากเรือ 
แล้ว น้าท้านขึ นรถเดินทางสู่ อ. หาดใหญ่ เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ พร้อมให้ทุกท่านเชคอิน 
และโหลดสัมภาระต้างๆ  

***** Nice To Meet You ***** 
 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง พัก 2 ท่าน / ห้อง ราคา / ท่าน 
เดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2559   

อตัราคา่บรกิารข้างตน้รวม  

 ค่าห้องพัก  2   คืน (Varin Beach Resort, 3*)  
 ค่าอาหาร 5  มื อ ( รวมอาหารเช้า)  
 อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม บริการบนเรือ 
 ประกันอุบัติเหตุการทางเรือเดินทาง  
  ค่าหน้ากากส้าหรับด้าน ้า 
 ค่าไกด์น้าเที่ยวตลอดรายการที่เกาะ  
 ค่าเรือไป-กลับเกาะหลีแปะ 
  ค่าธรรมเนียม ต่างๆ  เช่น ท่าเรือ, อุทยาน ,โป๊ะ ,ขยะ  
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อตัราขา้งตน้ไมร่วม  

 ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ลูกค้าเรียกสั่งเอง  
 ไม่รวมค่ามินิบาร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีออกใบเสร็จรับเงินก้ากับภาษี)   
 ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับเรือ  
 ค่ารถตูร้ับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ –ปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ ( ราคาประมาณทา่นละ 1200.- บาท) 

กรณุาโอนเงนิเชา้ 

 

เงือ่นไขการจอง และการยกเลกิ  

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เง่ือนไข การใหบ้ริการ และหมายเหตุ ก่อนท้า  
   การจอง ทัวร์  

2. เมื่อก้าหนดวันเดนิทางแล้ว ต้องวางมัดจ้าเพิ่ม 30 %   ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่
เหลือช้าระหมด ก่อนการเดินทาง 15 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ฯ  

3.  เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจ้า จะถูกริบเงินมัดจ้างวดแรก  

4.  ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมค่ํนเงินทั งหมด  

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิด 
เหตุสุด วิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตาม สถานที่
เกิดเหนือ อ้านาจควบคุมของบริษัท  

6.  เมื่อท่านถอนตัวก่อนการทอ่งเที่ยวจะสิ นสุด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ ไม่ว่ากรณี
ใดๆทั งสิ น    

7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใชบ้รกิารของทางบริษทัฯไม่ครบ อาท ิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทาน อาหารบางมื อ เป็นต้น  

8.   ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความ ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  
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9.  เมื่อตกลงช้าระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเง่ือนไข และ
ข้อ ตกลง ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั งหมดนี แล้ว 
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