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06.00น. พรอ้มกันทีจุ่ดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคาน์เตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

08.10น.หรอื08.30น. บนิสู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่สายการบนิAirAsia เทีย่วบนิที ่FD3116 หรอื 

FD3106 
09.40หรอื10.05น. ถงึท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระเรียบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรับท่านดา้นนอก น า

ท่านขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางสูท่่าเรอืปากบารา จังหวัดสตูล บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที ่1)  
13.30น. ออกเดนิทางสูเ่กาะหลเีป๊ะโดยเรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาประมาณ 2ช่ัวโมง)  
15.30น. เดนิทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล อยู่ในการควบคุมของอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะ

ตะรุเตา อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลที่สวยงาม จุดเด่นของเกาะ คือมีหาดทรายขาวสะอาด ตัง้อยู่

ทางดา้นทศิตะวันออก ซึง่เป็นทีต่ัง้หมู่บา้นชาวเล ย่านชมุชนใหญ่ของเกาะ น าท่านเช็คอนิเขา้ทีพั่ก ใหท้่านอสิระพักผ่อนทีเ่กาะหลี
เป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพทัยา เป็นหาดที่เรือทุกล าจอดรับส่งนักท่องเทีย่ว และมีรีสอร์ทตดิหาด
ยาวไปจนสุด หาดซนัเซ็ท เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยวที่มารอชมพระอาทติยต์กและหาดซนัไรสด์ูพระอาทติยข์ ึน้ ไกดน์ า

ท่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้นชาวเล หรอืท่านจะอสิระพักผ่อน เดนิเล่นชายหาด เทีย่วรอบเกาะ ชมพระอาทติยต์กไดต้ามอัธยาศัย 
เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) ทีพ่กั: บนัดาหยา รสีอรท์ หรอื อนัดา รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

 

เชา้     บริการอาหารเชา้ (มื้อที่ 3) 

ออกเดินทางดว้ยเรือหาง

ย า ว  ใ ห ้ท่ า น สั ม ผั ส กั บ

ประสบการณ์ ความตื่นเตน้ 

และความประทับใจกับการ

ด าน ้ าดูปะการังเกาะหิน

ง า ม  ห า ด มี ก ้ อ น หิ น

หลากหลายกอ้นหลายขนาดเต็มไปทั ้งหาด เป็นความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สรา้ง หิน

ลักษณะกลมมน โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถูกน ้าทะเล ร่องน ้าจาบัง จุดชมปะการังทีส่วยที่สดุ มี

ปะการังหลายหลาย จะปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสเีกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตัง้แต่

บนยอดกองหนิไล่ลงไปจนถงึระดับลกึจนมองไม่เห็น ทีน่ี่ปะการังออ่นอยู่ในระดับทีต่ืน้ท าใหท้่าน

ไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสีที่มีชื่อเสียงของเกาะหลีเป๊ะ เกาะราวี หาดทรายขาว มี

ชายหาดที่น ้าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่นน ้ าได ้ หาดนี้จะพบหอยมือเสือมากมาย

หลากหลายส ีมุมยอดนยิมของเกาะราวจีะเป็นขอนไม ้และชงิชา้ขอนไมร้มิหาด 

วนัที2่   ด าน า้ดูปะการงั (โซนใน) เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                                

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา จ.สตูล-เกาะหลเีป๊ะ-หมูบ่า้นชาวเล-ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที4่ ) แบบกล่องบนเกาะ เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวแีละเกาะอาดัง เป็นแหล่งด าน ้าชมปะการังและฝูง
ปลาทีส่วยงามแห่งหนึง่ของหมู่เกาะทะเลสตูล ดา้นหนา้เกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล น ้าทะเลสสีวยงาม เกาะอาดัง ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอยีดหรอืด าน ้าตืน้เพือ่ชมแนวปะการัง 
หมายเหตุส าคญั: โปรแกรมอาจสลับปรับเปลีย่นหรอืจะแตกต่างกันจากรายละเอยีดทัวร ์ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของ

กระแสน ้า โดยค านงึถงึความปลอดภัยของลูกคา้เป็นหลัก กัปตันเรอืจะแจง้ลุกคา้อกีครัง้ในวันเดนิทาง 
  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก พกัผอ่นตามอธัยาศยั อสิระอาหารเย็นตามอัธยาศัย 

 ทีพ่กั: บนัดาหยา รสีอรท์ หรอื อนัดา รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที5่) อสิระใหทุ้กท่านพักผ่อนเดนิเล่นชายหาดจนถงึเวลานัดหมายเตรยีมเดนิทางกลับ เวลา09.30น.เดนิทาง

กลับสูท่่าเทยีบเรอืปากบารา เวลา11.30น. ถงึท่าเรอืปากบารา 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที6่) เดนิทางสู ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกมิหยง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อสิระใหท้่าน

เลอืกซือ้ตามอัธยาศัย น าท่านเดนิทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพือ่เช็คอนิเดนิทางกลับ 
19.05น.หรอื19.40น.บนิลัดฟ้าสูท่่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 

20.35น.หรอื21.10น.เดนิทางถงึท่าอากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  
 

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

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบินมีการ

เปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยุดตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามล าดับการจองและช าระเงนิเท่านัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไม่เสรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

25-27 กมุภาพันธ ์65  10,555  

ไม่มรีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,500 บาท) 

3,000 16 

18-20 มนีาคม 65 10,555 3,000 16 

13-15 เมษายน 65 12,888 3,000 16 

15-17 เมษายน 65 12,888 3,000 16 

22-24 เมษายน 65 10,888 3,000 16 

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอย่างใดอย่างหนึง่ ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดั
ปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

√ ตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม /Pfizer2
เข็ม /สปุตนกิ ว2ีเข็ม/ J&J1เข็ม /วัคซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื√ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรอืแล็บทีรั่บรอง

ไม่เกนิ72ช่ัวโมงกอ่นเดนิทาง 

*อายุต ่ากว่า18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเท่านัน้*  

*ผูเ้ดนิทางทุกท่านโปรดลงทะเบยีนทางแอพพลเิคช่ันไทยชนะ แอปจังหวัดสงขลา Songkhla Care จังหวัดสตูล หมอชนะ 

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวัดอาจมกีารอัพเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวัดนัน้ๆ 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บัตรประจ าตัวประชาชน ** กรุณาสง่ส าเนาบัตรประชาชนพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า **  

(ส าหรับเด็กอายุนอ้ยกว่า 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบัิตรหรอืหนังสอืเดนิทาง ส าหรับเด็กอายุ 7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบั้ตรประจ าตัวประชาชน 
หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 

• เอกสารรับรองการไดรั้บวัคซนีป้องกันโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 

อตัราบรกิารนีร้วม 

• ค่าตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มค่าภาษีสนามบนิรายการทัวรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 
• ค่ารถ ค่าน ้ามัน และค่าบรกิารคนขับรถ  

วนัที3่    หลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากปารา-หาดใหญ-่ตลาดกมิหยง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                        

เง ือ่นไขการจอง 
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• ค่าทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ท่านตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอืระดับเทยีบเท่า 
- กรณีหอ้งพักคู่แบบ TWN เต็ม หรอืไม่ม ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบุพักหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม
หรอืไม่มขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- กรณีหอ้งพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยูก่ับแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 

- ชือ่โรงแรมทีท่่านพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วันกอ่นวันเดนิทาง 

• ค่าอาหารตามทีร่ะบุในโปรแกรม ค่าเขา้ชม ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้ 
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบุส าหรับนักท่องเทีย่วไทย 

• ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% 
• เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

• ค่าประกันอบัุตเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกันภัยทีบ่รษัิทท าไว ้
ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่รวมประกันสขุภาพ ท่านสามารถส่ังซือ้ประกันสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกันทั่วไป 

อตัรานีไ้มร่วม 

• ค่ามนิบิารใ์นหอ้งพัก และค่าใชจ้่ายสว่นตัว เชน่ ค่าโทรศัพท ์ค่าซักรดี เป็นตน้ 
• ค่าใชจ้่ายและค่าอาหารทีน่อกเหนือจากรายการทีร่ะบุ 

• ค่าประกันภัยธรรมชาต ิและประกันชวีติสว่นตัว และประกันสขุภาพ 
• ค่าอาหารส าหรับท่านทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารส าหรับมุสลมิ โปรดตดิต่อบรษัิททัวร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโต๊ะ

ทัวรจ์ะมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ 

• อัตราค่าบรกิารไม่รวมค่าน ้าหนักสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสัมภาระขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิท่านละ 7 กโิลกรัม 
หากตอ้งการซือ้น ้าหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดตดิต่อแจง้

บรษัิททัวรอ์ย่างนอ้ย10วันกอ่นเดนิทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทติย ์

• ค่าทปิไกด ์300 บาท 
• ชาวต่างชาตชิ าระเพิม่ 1,000 บาท 

 เงือ่นไขการจอง 

 มัดจ าท่านละ 4,000 บาท/ท่าน และช าระเงนิค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 20 วัน 
(การไม่ช าระเงนิค่ามัดจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใด ผูจ้ัดมีสทิธยิกเลกิการจองหรอื
ยกเลกิการเดนิทาง) 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คนืเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีลู่กคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกว่า 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
*กรณีมเีหตุยกเลกิทัวร ์โดยไม่ใชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหตุ 

• การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ต ่า 8 ท่าน 

• บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตุสดุวสัิยไม่อาจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ
การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าส่ังของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอเหนือ 

• การควบคุมของทางบรษัิท หรือค่าใช่จ่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย 
ความล่าชา้ หรอืจากอบัุตเิหตุต่างๆ 

• มัคคุเทศก ์พนักงาน และตัวแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใดๆ ทัง้สิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของบรษัิทฯก ากับเท่านัน้ 

• ราคาดังกล่าวขา้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน ้ามันที่ไม่คงที ่การ
ปรับราคาค่าโดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีก่ าหนดไว ้

• เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 วันที่ 3 


