เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ
(พักหลีเป๊ะ 2 คืน)
3 วัน 2 คืน
เดินทาง ธันวาคม 63 – มีนาคม 64
เกาะตะรุเตา | เกาะไข่ ซุม้ ประตูแห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องนา้ จาบัง |
หาดทรายขาว เกาะราวี | เกาะยาง | อ่าวสอง | เกาะกระ

เริม
่ ต้นเพียง

8,990.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 2

เกาะหินงาม - ร่องนา้ จาบัง – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ

วันที่ 3

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

1 WTKLP-FD001 เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

Day 1
04.30 น.
06.00 น.
07.35 น.
09.00 น.
11.00 น.
11.30 น.
กลางวัน
12.00 น.
13.00 น.

13.30 น.
ค่า
ที่พกั
Day 2
เช้า
09.00 น.

10.30 น.
11.30 น.
12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.
15.00 น.

สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะร ุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2
เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยแอร์เอเชีย
นาท่านเดินทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่
FD4300
เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนัน้ นาท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้ รับอากาศสู่ อ.ละงู
จังหวัดสต ูล
รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่ สูท
่ ่าเรือปากบารา
ถึงท่าเรือปากบารา อาเภอละงู
ลงเรือนาเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สูเ่ กาะหลีเป๊ะ
รับประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED มื้อที่ 1
ถึง เกาะตะร ุเตา นาท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นท
ิ รรศการแห่งชาติตะรุเตา
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
เดินทางถึง เกาะไข่ ที่มีซมุ้ ประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากัน
ว่าเมื่อไปเกาะไข่ตอ้ งลอดซุม้ ประตูหินจะสมหวังเรื่องความรักหากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทาให้
รักกันชัว่ นิรนั ดร
เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระเดินเล่นในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
เข้าสทู่ ี่พกั Bundhaya Resort หรือเทียบเท่า
เกาะหินงาม - ร่องน้าจาบัง – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ –
เกาะหลีเป๊ะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 2)
ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนาเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียง
ร้อยกันเป็ นหมื่นเป็ นแสนก้อน ยามนา้ ทะเลซัดขึน้ มา หินเหล่านีจ้ ะเปี ยกชุม
่ เปล่งประกายสีดาเข้มสะท้อน
รับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดานา้ ดูปะการังบริเวณ
หลังเกาะหินงาม
เดินทางต่อไปยัง ร่องน้าจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในทะเล
อันดามัน
ออกเดินทางต่อมุง่ หน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด นา้ ทะเลใสเงียบ
สงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็ นเปลไกวสูท
่ ะเล
รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อที่ 3)
หลังจากอิ่มแล้ว ดานา้ ชมปะการังและมวลหมูป
่ ลากันต่อ ที่เกาะยาง
นาท่านมุง่ หน้าสู่ อ่าวสอง ดานา้ ดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมูป
่ ะการังกันต่อ
มุง่ หน้าต่อสู่ เกาะกระ อีกจุดดานา้ ดูปลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนิดที่ไม่ควรพลาด
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16.30 น.
ที่พกั
Day 3
เช้า
09.00 น.
11.00 น.
กลางวัน
14.00 น.

21.55 น.
23.30 น.

***หมายเหต ุ (ช่วง Green Season,Low Season จ ุดดาน้าเป็นไปตามที่อ ุทยานกาหนด)**
สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
เข้าสทู่ ี่พกั Bundhaya Resort หรือเทียบเท่า
เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4)
เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นาคณะขึน้ รถตู้ เดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา
นาท่านชม เขาคอหงส์ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่ตงั้ อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ที่นเี่ ป็ นดัง่
ศูนย์กลางการพักผ่อนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีทงั้ ผูค้ นที่มาออกกาลังกายมา
นัง่ เล่น และมาชมวิวพระอาทิตย์ตกกันบนนี้ จากนัน้ นาท่านสักการะพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรุ
ปองค์ใหญ่หน
ั หน้าออกสูเ่ มืองหาดใหญ่ มีลกั ษณะสง่างามมากๆ
จากนัน้ นาท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจาเมืองหาดใหญ่ เป็ นตลาด
2 ชัน้ ขนาดใหญ่ที่สดุ ที่หาดใหญ่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
เกมคอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
นาท่านเดินทางกลับสูก
่ ร ุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4303
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของล ูกค้าเป็นสาคัญ

กร ุณาเช็คห้องว่างและราคา หลังจากได้วน
ั เดินทางก่อนทาการจองท ุกครัง้

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ราคาท่านละ

05 – 07 ก.พ 64
12–14 ก.พ. 64
19-21 ก.พ. 2564
05-07 มี.ค. 2564
19-21 มี.ค. 2564

8,990.8,990.8,990.8,990.8,990.เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน

พักเดี่ยว
*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน
่ จึง
ไม่มีราคาเด็ก*

กรณี ไม่ใช้ตวั ๋
ราคาท่านละ
6,990.6,990.6,990.6,990.6,990.เพิ่ม 2,500 บาท / ท่าน

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บิน
เปลี่ยนแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้ท่านได้เที่ยวครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประ
โยนช์ของท่านเป็นหลัก***
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อัตรานี้รวม
- ตัว๋ เครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ ประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
- รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย)
- เรือ Speed Boat ไป-กลับ ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย)
- ที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ ยวต้องจ่ายเพิ่ ม)
- อาหาร 5 มือ้ ตามระบุในรายการ
- เรือหางยาวนาเที่ยวดานา้ พร้อมเจ้าหน้าที่ ดู แล 1 วัน
- หน้ากากดานา้ , เสื้อชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย)
- ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบต
ั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงือ่ นไข
กรมธรรม์)
- ไกด์นาเที่ยว วันลงเรือดานา้
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %

อัตรานี้ไม่รวม
- ทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจ
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน สาหรับชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน)
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่
เกิดจากการเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
- ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
- ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีที่ตอ้ งการซื้อนา้ หนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว ( หาก
ท่านต้องการซื้อนา้ หนักกระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่กอ่ น 48 ชัว่ โมง )
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติที่ตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
- ค่าทิป จานวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้ งการใบกากับภาษีเท่านัน้ ) (กรณีตอ้ งการ
รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
หมายเหต ุ (กร ุณาอ่านายละเอียดท ุกข้อหมายเหต ุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบต
ั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่
มีผรู้ ่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทั จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมูค่ ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ
ภูมิอากาศในขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
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การจองทัวร์และสารองที่นงั่
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวนเพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นงั ่ เสร็จสมบูรณ์ โดย
การโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษทั ฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษทั ฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน
เพื่อใช้สาหรับการทาเอกสารประกันอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
(ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทั ทัวร์ ทางบริษทั คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
(ถ้ามี)อาทิเช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงือ่ นไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทาการจองทัวร์
การสารองที่นงั ่ ต้องแจ้ง ชือ่ และเบอร์ตด
ิ ต่อ
เมื่อกาหนดวันเดินทางแล้ว กรุณาชาระค่าทัวร์เต็มจานวน ภายใน 2 วัน หลังจากยืนยันวันเดินทาง
เนือ่ งจากเป็ นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากชาระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน
เงินได้ทกุ กรณี
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสดุ วิสยั
เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบต
ั เิ หตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญ
หายตามสถานที่เกิดเหนือ อานาจควบคุมของบริษทั
เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
ทางบริษทั ฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เป็ นต้น
ทางบริษทั ฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบต
ั เิ หตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อตกลงชาระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษทั ฯแล้ว ทางบริษทั ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว

5 WTKLP-FD001 เกาะสวาท หาดสวรรค์ หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

