รหัสโปรแกรม : 20622 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

วันทีแ่ รก

สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ –
เกาะหลีเป๊ะ

... น.

พบกัน ณ สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา นำท่ำนเดินทำงไปยังจุด นัดหมำยเพื่อเปลี่ยนเป็น รถตู้ (สำหรับรถตู้ใช้
จอยส์ร่วมกับคณะอื่น กรณีต้องกำรรถตูส้ ่วนตัว กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่)
(กรุณ าเผื่อเวลาในการเดิ น ทางมายังจุดนัดหมาย เนื่องจากรถตู้ และเรือ โดยสารออกเดิน ทางตามเวลาที่
กาหนด หากท่านเดินทางมาไม่ทันเวลา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการชาระแบบ
เหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ)
เดินทำงสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่ำเรือปำกบำรำเป็นท่ำเรือข้ำมฟำกที่สำคัญแห่งหนึ่งใน
เกำะหลีเป๊ะ และเป็นท่ำเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังทำหน้ำที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกำะต่ำงๆ รวมถึงเกำะ
ตะรุเตำ และเกำะบุโหลน ท่ำเรือปำกบำรำเป็นหนึ่งในท่ำเรือที่ถูกใช้บริกำรมำกที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพำะ
ในช่วงของฤดูกำลท่องเที่ยวที่มีเรือข้ำมฟำกวิ่งตลอดทั้งปี
นำท่ำนลง เรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป เพื่อออกเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดำมัน
เป็นอุทยำนแห่งชำติทำงทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำยำวนำน และควำมสวยงำม
ของธรรมชำติ ที่ ยั งคงควำมสมบู รณ์ คำว่ำตะโละเตรำ หรือ ตะรุเตำ ในภำษำมลำยูแปลว่ำ มี อ่ำวมำก เพรำะ
ประกอบไปด้วยเกำะต่ำง ๆ น้อยใหญ่ถึง 50 เกำะ และเกำะขนำดใหญ่ 7 เกำะ ได้แก่ เกำะตะรุเตำ, เกำะอำดัง,
เกำะรำวี, เกำะหลีเป๊ะ, เกำะกลำง, เกำะบำตวง และเกำะบิสสี
นำท่ำนชม เกาะตะรุเตา เกำะที่ได้ชื่อว่ำเป็นที่คุมขังนักโทษทำงกำรเมืองในอดีต และด้วยสภำพธรรมชำติที่ยังคง
ควำมอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกำะตะรุเตำเป็นอีกสถำนที่ที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลก

09.00 น.

11.00 น.

จำกนั้น

นำท่ำน
กลางวัน
เดินทำง

ค่า
พักที่

นำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่ำงเกำะอำดังและเกำะรำวี เป็นเกำะที่มีชำยหำดสีขำวนวล เหมือนสีไข่ตัด
กับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอำด มีเอกสักษณ์สำคัญคือ ซุ้มประตูหินขนำดใหญ่ ที่สำมำรถเดินลอดเข้ำออกได้ และยังมี
ควำมเชื่อกันว่ำ หำกชำยหญิงคู่ใดที่ได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่งงำนกันอีกด้วย อิ สระให้ท่ำนหำมุมถ่ำยรูปตำม
อัธยำศัย ได้เวลำพอสมควร
เดิน ทำงสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็ นหนึ่งในเกำะที่อยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติห มู่เกำะตะรุเตำ เป็นเกำะที่มีเวิ้งชำยหำด
สวยงำม ทรำยสีขำวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประกำรังที่สวยงำมรำยล้อมรอบเกำะ
อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย
ถึง เกาะหลีเป๊ะ เดินทำงเข้ำสู่ที่พัก อิสระให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
หมายเหตุ : แนะนาโปรแกรมเสริมพิเศษ
- ชมควำมสวยงำมของ หาดซันเซ็ท (Sunset Beach) ชำยหำดด้ำนทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็น จุดชมวิว
พระอำทิตย์ตกที่สวยที่สุดเกำะหลีเป๊ะ

- ช้อป ชิม ชิลล์ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดินและแหล่งช้อปปิ้งยำมค่ำคืน
อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว
บันดาหยา รีสอร์ท, หลีเป๊ะ

วันที่สอง

เกาะหินงาม – เกาะยาง – อ่าวเรือใบ – เกาะราวี – ร่องน้าจาบัง – เกาะหลีเป๊ะ

เช้า
09.30 น.

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อนำท่ำนสู่กิจกรรมดำน้ำ ชมควำมสวยงำมใต้ท้องทะเล (โปรแกรมโซนใน)
ชม เกาะหินงาม เกำะเล็กๆชำยหำดรำยล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจำกแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และ
เกิดกำรกัดเซำะตำมกำลเวลำจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีดำขลับ ตัดกับน้ำทะเลสีมรกต ให้ควำมสวยงำมเป็นอย่ำง
ยิ่ง

ชม

เกาะยาง หนึ่งในเกำะยอดนิยมในกำรดำน้ำที่ไม่ควรพลำด โดยเฉพำะปะกำรังผักกำด หรือปะกำรังเกล็ดน้ำแข็ง
เป็นปะกำรังที่มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะคล้ำยใบผักกำดหอม ซึ่งมีให้เห็นมำกมำยที่
เกำะแห่งนี้
อ่าวเรือใบ ที่เกำะอำดัง อ่ำวที่มีชำยหำดกว้ำงขวำง และเป็นจุดชมปะกำรังน้ำตื้น และปลำสวยงำมหลำกหลำย
ชนิด อำทิเช่น ปลำกำร์ตูน, ดำวทะเล, ปลำสลิดหิน เป็นต้น
บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (2)
เกาะราวี เกำะที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่ำไม้ และนกนำนำชนิด มีชำยหำดสีขำว ทรำยละเอียด สำมำรถเล่น
น้ ำได้ ต ลอดชำยฝั่ ง และยั ง สำมำรถด ำน้ ำดู ป ะกำรั ง น้ ำตื้ น ได้ อี ก ด้ ว ย ไม่ ไกลจำกเกำะรำวี ยั ง เป็ น ที่ ตั้ งของ
ร่องน้าจาบัง แนวแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้วยปะกำรังอ่อนหลำกสี และดำวทะเลมำกมำย โดยปกติกำร
ชมปะกำรังอ่อน ต้องใช้วิธีดำน้ ำลึ ก (Scuba Diving) แต่ส ำหรับที่นี่ปะกำรังจะอยู่ในระดับที่ตื้นมำก นอกจำก
ปะกำรังอ่อนหลำกสีแล้ว ร่องน้ำจำบังยังเป็นแหล่งของปะกำรังหลำกหลำยชนิด เช่น ปะกำรังเขำกวำง, ปะกำรัง
สมอง, ปะกำรังดำวใหญ่, ปะกำรังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีดอกไม้ทะเล,ปลำกำร์ตูนส้มขำว, ปลำกำร์ตูนลำย
ปล้อง, กัลปังหำสีส้ม, หอยมือเสือ, ปลำสลิดหิน, ปลำดำวสีฟ้ำ, ปลำสิงโต เป็นต้น

ชม
กลางวัน
ชม

หมายเหตุ : แพคเกจการดาน้าชมความสวยงามของปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ, ฤดูกาล และช่วงเวลาที่เหมาะสม
กรณีไม่สามารถดาน้าได้ โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ งดคืนเงินค่าใช้จ่าย
ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนแล้วทั้งหมด และอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรม
ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ
ได้เวลำ
ค่า
พักที่

นำท่ำนเดินทำงกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ
อาหารค่า อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว
บันดาหยา รีสอร์ท, หลีเป๊ะ

วันที่สาม

ท่าเทียบเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. เช็คเอ้ำท์สัมภำระ พร้อมเดินทำงกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.00 น. เดินทำงถึง ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่ำนเปลี่ยนเป็นรถตู้ พร้อมเดินทำงสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทำงกลับ
(สำหรับรถตู้ใช้จอยส์ร่วมกับคณะอื่น กรณีต้องกำรรถตูส้ ่วนตัว กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่)
12.00 น. เดินทำงถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจ
******************************

ประเภทห้องพัก

Superior Bungalow
Deluxe Bungalow
Garden Deluxe Bungalow
Villa Deluxe Bungalow
Deluxe Room
Garden Triple Bungalow
Family Bungalow

พีเรียดวันเดินทาง
เข้าพักคืนวันศุกร์ – วันอาทิตย์
เข้าพักคืนวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี
และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63
20 ธ.ค. 63 –
01 พ.ย. – 19 ธ.ค. 63
11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64
10 ม.ค. 64
11 ม.ค. – 31 พ.ค. 64
(ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ) (ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ) (ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ)

3,999
4,399
4,999
5,299
5,199
4,399
3,999

4,599
4,599
5,199
5,599
5,599
4,599
4,299

4,999
4,999
5,999
6,299
6,299
4,999
4,599

20 ธ.ค. 63 –
10 ม.ค. 64
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ)

5,499
5,599
6,599
6,599
6,599
5,299
4,999

หมายเหตุ : วันหยุดนักขัตฤกษ์ 5, 10 ธ.ค., 23 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64 // 12 – 15, 26 ก.พ. 64 // 6, 13-15 เม.ย. 64 // 1,
13, 26 พ.ค. 64
** อัตราค่าบริการนี้ สาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีสว่ นต่างเพิ่มท่านละ 500 บาท **

**สาหรับห้อง Garden Triple Bungalow ต้องมีผู้เข้าพักขั้นต่า 3 ท่าน และห้อง Family Bungalow ต้องมีผู้เข้าพักขั้น
ต่า 4 ท่าน กรณีต้องการเสริมจานวนผู้เข้าพัก หรือราคาพักเดี่ยวแต่ละประเภทห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**
******************************

Superior Bungalow

Deluxe Bungalow

Garden Deluxe Bungalow

Villa Deluxe Bungalow

Deluxe Room

Garden Triple Bungalow

Family Bungalow

้้

้้
้

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่ำรถตู้ไป-กลับ (สนำมบินหำดใหญ่-ท่ำเรือปำกบำรำ-สนำมบินหำดใหญ่)
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรระบุ
 ค่ำอำหำรตำมที่รำยกำรระบุ
 ค่ำที่พัก พร้อมอำหำรเช้ำ ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ ำ ป ระกั น อุ บั ติ เ ห ตุ ร ะหว่ ำ งเดิ น ท ำง วงเงิ น ท่ ำ นละ 1 ,000,000 บ ำท , ค่ ำ รั ก ษำพ ยำบ ำล 500,000 บ ำท
(เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่ำบัตรโดยสำรโดยเครื่องบินไป-กลับ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำโทรศัพท์ ค่ำโทรศัพท์ทำงไกล ค่ำอินเตอร์เน็ต ค่ำซักรีด มินิบำร์ในห้อง
รวมถึงค่ำอำหำร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร และ ค่ำพำหนะต่ำงๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำกควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน
กำรปฏิวัติ อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมสูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบริกำรของ
สำยกำรบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำ Gala Dinner กรณีเข้ำพักในช่วงวันที่ 31 ธันวำคม (ทำงโรงแรมจะดูสถำนกำรณ์จำนวนผู้เข้ำพักและจะแจ้งให้ทรำบอีก
ครั้ง)

เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชาระเงิน เต็มจานวน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน เพื่อสารองที่นั่ง กรณีนักท่องเที่ยว
หรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภำยในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ให้ถือว่ำนักท่องเที่ยวสละสิทธิกำรเดินทำงในทัวร์นั้นๆ
2.
กำรติดต่อใดๆ กับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำยฯ ต้องทำในวันเวลำทำกำรของทำงบริษัท ดังนี้ วันจันทร์
ถึงศุกร์ เวลำ 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสำร์ เวลำ 9.00 น. – 14.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำวและวันหยุด
นักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆถือว่ำเป็นวันหยุดทำกำรของทำงบริษัท
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
1.
กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอยกเลิกกำรเดินทำง หรือเลื่อนกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ
ในเอกสำรกำรจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรยกเลิกที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกกำรจองกับทำงบริษัทเป็นลำยลักษณ์อักษร ทำงบริษัทไม่รับยกเลิกกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์ไม่ว่ำกรณีใดๆ
2.
กรณีนั กท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องกำรขอรับเงินค่ำบริกำรคืน นักท่องเที่ ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสำรกำรจอง)
จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงิน
ค่ำบริ ก ำรคื น โดยแนบหนั งสื อ มอบอ ำนำจพร้อ มหลั ก ฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลั ก ฐำนกำรช ำระเงิน
ค่ำบริกำรต่ำงๆ และหน้ำสมุด บัญชีธนำคำรที่ต้องกำรให้นำเงินเข้ำให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขกำรคืนเงินค่ำบริกำร
ดังนี้
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่ำทัวร์เต็มจำนวน ของค่ ำทั วร์ที่ชำระแล้ว และหั กค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยจริง
ได้แก่ ค่ำยำนพำหนะ ร้ำนอำหำร โรงแรมที่พัก ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยที่
จำเป็นอื่นๆ
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 15 - 29 วัน คืนเงินค่ำทัวร์ 50% และหักค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยจริง ได้แก่ ค่ำยำนพำหนะ ร้ำนอำหำร
โรงแรมที่พัก ค่ำธรรมเนียมเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยว ค่ำบริกำร หรือค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็นอื่นๆ
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทำง 0 - 14 วัน ไม่คืนเงินค่ำทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**
** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่วง Peak Season ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน **
เงื่อนไขและข้อกาหนดอื่นๆ
1.
ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเที่ยวเท่ำนั้น
2.
ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมำ หำกท่ำนไม่ได้ร่วมเดินทำงหรือใช้บริกำรตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด หรือ
ถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทำงบริษัทจะไม่คืนเงินค่ำบริกำรไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่ำน
3.
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ภูมิอ ำกำศ และเวลำ ณ วัน ที่เดิ น ทำงจริงของประเทศที่เดิ นทำง ทั้ งนี้ บริษั ทจะคำนึงถึ งควำมปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
4.
ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำยใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจำก
ควำมผิดของทำงบริษัท เช่น ภัยธรรมชำติ กำรจลำจล กำรนัดหยุดงำน กำรปฏิวัติ อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำม
สูญหำยหรือเสียหำยของสัมภำระ ควำมล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลง หรือกำรบริกำรของสำยกำรบิน เหตุ สุดวิสัยอื่น เป็น
ต้น
5.
มัคคุเทศก์ พนักงำน หรือตัวแทนของทำงบริษัท ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสำรลงนำม
โดยผู้มีอำนำจของบริษัทกำกับเท่ำนั้น

หากใครสนใจจะจอง...
 สอบถำมผ่ำน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
 จองทัวร์ผ่ำน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
 หรือโทร 02-234-5936

