
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

มลัดีฟสเ์มืองไทย 

หมู่เกาะตะรุเตา-เกาะอาดงั-ราวี-เกาะไข่เกาะหินงาม-หาดใหญ ่

Code:  EZDSA_81  

13-15 เม.ย. 61   

สมัผัสความงาม “หลเีป๊ะ” สมญานามความสวยงามของเกาะนีท้ีว่า่ 

“Maldives of Thailand” 
สวรรคข์องนักเดนิทาง อทุยานแหง่ชาตเิกาะตะรเุตา 

“เกาะไข”่ ซุม้ประตหูนิ ปะตมิากรรมทางธรรมชาต ิสญัลักษณ์ของการ

ทอ่งเทีย่วสตลู 

ความสวยงามของปะการัง 7 ส ีปะการังออ่นทีส่วยทีส่ดุในโลก“รอ่งน า้
จาบงั” 

“เกาะหนิงาม” หนึง่ในสดุยอดของ “ miracle Thailand ”กบัหาด
หนิรปูรา่งแปลกตา 

เพียงท่านละ 

15,900.- 



 
 
 

 

 
 

 
โปรแกรมการเดินทาง 

วนัท่ีเดินทาง 13-15 เมษายน  2561 
วนัแรก กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-ปากบารา-ตะรุเตา-เกาะไข่-หลเีป๊ะ  

04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอร์นกแอร์  (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
06.00 น ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่  โดยสายการบินนแอร์ เท่ียวบินท่ี  DD 7102 

07.25 น. ถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่  เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ น าท่านเดินทางสู่  ท่าเรือปากบารา จ.สตูล 

11.30 น. ถึง ท่าเรือปากบารา จ.สตูล น าท่านสมาชิกลงเรือสปีดโบท๊เพ่ือเดินทางสู่เกาะตะรุเตา 

 ถึง เกาะตะรุเตา น าท่านเท่ียวชมธรรมชาติชายหาดท่ียาวขาวเนียนสะอาด และฟังเร่ืองราวอนัโด่งดงัใน ประวติัศาสตร์  
เกาะตะรุเตาไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นหน่ึงในสุดยอด มรดกแห่งอาเซ่ียน 

 
12.30 น. บริการอาหารกลางวนั (1) แบบปิกนิค 

13.30 น. น าท่านเดินทางสู่ “เกาะไข่” ชมซุม้ประตหิูนปติมากรรมทางธรรมชาติท่ีมีเร่ืองเล่ากนัวา่ใครน าคู่รักมาลอดซุม้ประตูหินน้ีจะรัก
กนัชัว่นิจนิรันดร จนเป็นท่ีมาของซุม้ประตูแห่งรักซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของการท่องเท่ียวสตูล  

 



 
 
 

 

 น าท่านเช็คอิน ณ วารินทร์ บีช รีสอร์ท ( AIR STANDARD ) บนเกาะหลีเป๊ะ ชมวถีิชีวติชาวเลชนเผา่ผูก้ลา้ราชาแห่งทอ้งทะเล
กบัประเพณีเก่าแก่ประเพณี 3 แผน่ดิน 

 
18.30 น. บริการอาหารค ่า (2) ณ หอ้งอาหารรีสอร์ท  จากนั้นเชิญท่านพกัผอ่นกบัอีกรูปแบบของบรรยากาศยามราตรีบนเกาะหลีเป๊ะ ได้

ตามอธัยาศยั 
 

วนัสอง ด าน า้ร่องน า้จาบัง-เกาะหินงาม-เกาะราว-ี เกาะอาดงั  
07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ในบรรยากาศสบาย...สบาย บริการอาหารเชา้ (3) ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30 น. น าท่านออกเดินทางด าน ้ าชมปะการังหลากสีกลางทะเลท่ี“ร่องน า้จาบัง”ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของปะการัง 7 สีปะการัง

อ่อนท่ีสวยท่ีสุดในโลก  

 
 เพลิดเพลินกบัการถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกบัความมหศัจรรยข์อง “เกาะหินงาม”ท่ีไดรั้บการยอมรับวา่เป็นหน่ึงในสุดยอดของ “ 

miracle Thailand ” และเป็นหาดหินอาถรรพท่ี์มีเร่ืองเล่าสืบต่อกนัมา พร้อมดานา้ ชมปะการังโขดและดอกไมท้ะเล ดุจดัง่ท่าน
สมัผสัโลกของปลาการ์ตูน 

 



 
 
 

 

12.30 น. น าท่านล่องเรือสู่ “ เกาะราว”ีบริการอาหารกลางวนั(4) แบบปิกนิก บนเกาะราวใีหท่้านไดอิ้สระกบัการพกัผอ่นเล่นน ้ าทะเล ณ.
ชายหาดหาดทรายขาวเกาะราวเีพลิดเพลินกบัการใหอ้าหารปลาสวยงามนานาชนิด 

 
 ไดเ้วลาน าท่านล่องเรือสู่ เกาะอาดงั เล่นนาบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด 

17.00 น. เดินทางกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

18.00 น. บริการอาหารค ่า(5) ณ หอ้งอาหารรีสอร์ท  จากนั้นเชิญท่านเดินเล่นกบับรรยากาศยามค ่าบนเกาะหลีเป๊ะตามอธัยาศยั 

วนัสาม เกาะหลีเป๊ะ-ตลาดกิมหยง-สนา มบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ  
07.00น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ในบรรยากาศสบาย. บริการอาหารเชา้ (6) ท่ี หอ้งอาหารของโรงแรม 
08.30น. เก็บสมัภาระ อ าลาเกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือปากบารา 

11.30น. เรือเทยีบท่าเรือปากบารา น าท่านสมาชิกข้ึนรถตูป้รับอากาศท่ีมารอรับ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านอาหาร 

13.00น. จากนั้นเดินทางเขา้ตวัเมืองอ.หาดใหญ่ใหทุ้กไดท่้านเลือกช๊อปป้ิงสินคา้ท่ี ตลาดกิมหยง  สนัติสุขหาดใหญ่ เปรียบเสมือนเป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไปแลว้   ส าหรับ "ตลาดกิมหยง"หรือท่ีหลายคนเรียกสั้น ๆ วา่ กิมหยง อาจเป็น
เพราะเสน่ห์ส าคญัของ การมาเยอืนเมืองน้ี อยูท่ี่การชอ้ปป้ิงสินคา้นานาชนิด เพราะฉะนั้น วนัน้ีท่องเท่ียวจะพา ทุกท่าน ไปเดิน
ชิล ๆ ชอ้ปป้ิงเพลิน ๆ กนัท่ี ตลาดกิมหยง กนัตามอธัยาศยั 

 
16.00 น. เดินทางถึงสนามบิน หาดใหญ่ 

17.20 น. เดินทางกลบั โดย สายการบนินกแอร์  เท่ียวบินท่ี  DD 7113 
18.45 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

อตัราค่าบริการ ราคา (บาท) 

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 15,900.- 

เด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 13,900.- 
พกัหอ้งเด่ียว เพิ่มท่านละ   2,500.- 



 
 
 

 

 

 

อตัราค่าบริการนีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดัพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าท่ีพกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดบัเทียบเท่า  
 ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามท่ีระบุไวใ้นรายการทวัร์ขา้งตน้ 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้ าหนกัสมัภาระท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และ ค่าประกนัวนิาศภยัเคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการ
เรียกเก็บ 

 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีเสียชีวติ (หากอายเุกิน 
70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท
ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์ (ในกรณีเด็กทารกแรกเกิด ถึง สองปีไม่ไดรั้บการคุม้ครอง) 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมค่าเชา้ชมอุทยานส าหรับต่างชาต ิ
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซกัรีดค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่าภาษีน ้ ามนั ท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลงัจากทางบริษทัฯไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบิน 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงนิ/ใบก ากบัภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการช าระ

เงนิ หากแจ้งภายหลงัการช าระเงนิ ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลงัให้ทุกกรณี) 
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ :  
1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ5,000.- บาทพร้อมส าเนาบตัรประชาชนส าหรับผูเ้ดินทาง 
2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

ส่ิงที่ควรน าไปด้วย ยาประจ าตวั,กลอ้งถ่ายรูป,อุปกรณ์กนัแดด,ร่มพบั,ชุดวา่ยน ้ า,ชุดเล่นน ้ า  กางเกงขาสั้น   รองเทา้ท่ีสวมใส่
สบาย 

การยกเลกิและคนืค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ขอเก็บเงินมดัจ าทั้งหมด  



 
 
 

 

3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
5. กรุ๊ปทีอ่อกเดนิทางช่วงเทศกาลวนัหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบินมีการการันตีมดัจ าท่ีนัง่กบัสายการบิน
และค่ามดัจ าท่ีพกั รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHTจะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิ
ด้วยกรณีใดๆ 

6. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ท่าน
สละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

หมายเหตุ : 
1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน 16 ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าวทางบริษทัฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนัเดินทาง 
3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอตัรา
แลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดัหยดุงาน, การ
ประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั
เดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด 
 

------------------------------------------------------------------ 


