
 

 

• มคัคุเทศกแ์ละทีมงานผูช้  านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน มีความรู้ทอ้งถ่ินกระบ่ี 
• ท่ีพกัมาตรฐาน 4 ดาว  
• รถตูป้รับอากาศ VIP 
• เรือเร็ว (Speed Boat)เดินทาง ไป-กลบั เกาะหลีเป๊ ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเท่ียว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านท่ีเราคดัเลือกให ้สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยีย่ม  



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
 

เทศกำลปีใหม่วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 – 02 มกรำคม 2564  
 

วนัพฤหัสที่ 31 ธันวำคม 2563 (1) กรุงเทพฯ – หำดใหญ่ – ท่ำเรือปำกบำรำ   
     อุทยำนแห่งชำติเกำะตะรุเตำ - เกำะไข่ - เกำะหลเีป๊ะ  

04.20 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สาย
การบินนกแอร์พร้อมเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลเช็คสัมภาระและบตัรท่ีนัง่บนเคร่ือง 

06.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD7102 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
1.15 ชัว่โมง)  

08.45 น. น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัสตูล จากนั้นน าท่านเดินทางโดยรถตูสู่้ท่าเรือปากบารา น าท่านไปยงัร้านอาหาร 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
11.30 น. น าท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(สปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที) เพื่อเดินทางสู่เกาะตะรุเตา เพลิดเพลินกบัความ

งดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่และทะเล สีคราม ฝูงปลา
หลายสายพนัธุ์แหวกวายไปมา น าท่านเท่ียวชม “เกาะ
ตะรุเตา”  เป็นค าท่ีเพี้ยนมาจากคาว่า “ตะโละ เตรา” ใน
ภาษามาลายูแปลว่า  มีอ่าวมาก ตะรุเตาเป็นอุทยาน
แห่งชาติท่ีอยู่ในทะเลอนัดามนับริเวณช่องแคบ มะละ
กา มหาสมุทรอินเดีย ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล  (Tarutao National Marine Park) แห่ งแรกของ
เมืองไทยท่ีมีช่ือเสียงทางดา้นประวติัศาสตร์และความสวยงามของธรรมชาติอีกทั้งยงัไดรั้บการยกยองจาก
องคก์ารยูเนสโก่ ให้เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN Heritage Parks and Reserves) น าท่านชมความ
งดงามของ ชายหาดพนัเตมะละกา  นมสัการเจา้พ่อตะรุเตา  และต่ืนตากบัวิวสุดอลงัการจากจุดชมวิว  “ผา
โต๊ะบู” เป็นหนา้ผาสูง60 เมตรจากระดบัน ้าทะเลปานกลาง ตงัอยูด่า้นหลงัท่ีท าการ อุทยานฯ โดยใชเ้วลาเดิน
ขึ้นจุดชมวิวประมาณ 20 นาทีจากบนน้ีจะเห็นทะเลสีคราม
สดใส ท่ีมาพร้อม ทศันียภาพชวนมองของเกาะบุโหลน เกาะ
กลาง เกาะไข่ เกาะอาดัง เกาะราวีหมู่เกาะเภตรา และเป็นจุด 
ชมพระอาทิตยต์กท่ีงดงามอีกมุมหน่ึง   น าท่านชมความแปลก
ของ “เกาะไข่” ใหท้่านได ้ถ่ายรูป กบัปติมากรรมทางธรรมชาติ 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จากนั้น
น าท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรือเกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 



 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน  
อิสระให้ทุกท่านไดช้้อปป้ิงและเท่ียวชมถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ สัมผสับรรยากาศแสงสีกบัร้านสุดชิล
ตลอดแนวชายหาดบนัดาหยา อิสระตามอธัยาศยั 

ที่พกั : โรงแรม Andaman Resort  ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 
 

วนัศุกร์ที ่01 มกรำคม 2564 (2) หลเีป๊ะ -  ร่องน ้ำจำบัง – เกำะหินงำม – เกำะอำดัง – เกำะรำว ี
    เกำะยำง   

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
 น าท่านเดินทางสัมผสักับความต่ืนเต้นและความ

ประทบัใจกบัการด าน ้ าดูปะการังแบบจุใจ เกาะหิน
งามแหล่งด าน้าดูปะการังสวยท่ีสุดในทะเลสตูลมี
ทั้งหญา้ปะการังชายฝ่ังและแวะให้ท่านไดถ้่ายรูป
กับหินสีด านิลท่ีบนเกาะหินงามอีกด้วยหลังจาก
นั้นน าท่านชมปะการังเจ็ดสีและธรรมชาติใตท้อ้ง
ทะเลอนัดามนัอนัสวยงาม ณ ร่องหินจาบงั พาทุกท่านไปลอยตวัดูฝูงปลานานาชนิดเช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ 
อีกหน่ึงเกาะประทบัใจ เกาะยาง แหล่งด าน ้าต้ืนท่ีเกาะหลีเป๊ะท่ีมีรังหวัผกักาดและปะการังสีสวยอีกมากมาย   

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ินแบบปิกนิค 

บ่าย ใหเ้วลาท่านท่ีหาดทรายขาว + เกาะราวี อิสระเล่นน ้ าหนา้หาดก่อนเขา้ท่ีพกั น าท่านสู่เกาะอาดงัถ่ายภาพความ
ประทบัใจและด าน ้ าดูปะการังท่ีจุดด าน ้ าต้ืนของอ่าวสอง เกาะอาดงั เกาะท่ีมีความสวยงามของธรรมชาติ ให้
ท่านได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ สายลม แสงแดด และ ผืนทราย อิสระท่านใช้เวลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอธัยาศยั 
จนถึงเวลานดัหมาย 

ค ่า บริการอาหารม้ือค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

ที่พกั : โรงแรม Andaman Resort  ระดับ 4 ดำว **** หรือที่พกัระดับใกล้เคยีง 



 

วนัเสำร์ที่ 02 มกรำคม 2564 (3)  เกำะหลเีป๊ะ - ท่ำเทยีบเรือ ปำกบำลำ – มัสยิดกลำง 
     ตลำดกมิหยง - เดนิทำงกลบั - สนำมบินสุวรรณภูม ิ

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั 
09.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ด 
11.00 น. น าท่านขึ้นฝ่ังท่ีท่าเรือปากปารา รับสัมภาระ ขึ้นรถเพื่อน าท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านชม “มัสยิดกลางประจ าจังหวดัสงขลา” 

หรือช่ือเต็ม “มสัยดิกลางดิยนุ์ลอิสลาม” เป็นศาสน
สถานซ่ึงเป็น ท่ี รู้จักกัน ดีในหมู่ ช่ างภาพ  ด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรม ท่ีสวยสง่า มีสระน ้ า
ด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 เมตร ท าให้มัสยิด
แห่งน้ีดูละม้ายคล้ายคลึงกับทัชมาฮาลท่ีอินเดีย 
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยต์กท่ีน่ีจะงดงามตระการ
ตามากเป็นพิเศษ จึงไม่ตอ้งแปลกใจว่า ท่ีน่ีจะเป็น
ท่ีนิยมของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้งหลายจากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่หาดใหญ่ มีเวลาใหท้่านเลือกซ้ือของฝาก
หลากหลายชนิดท่ี “ตลาดกิมหยง” มีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือมากมาย รวมถึงสินคา้ท่ีมาจากมาเลเซียอีกดว้ย 

*** อำหำรเย็น อสิระตำมอธัยำศัย *** 
19.30 น. น าท่านออกเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ 
21.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี DD 8727 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่โมง) 
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
*** หมายเหต ุโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพื่อความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให ้มคัคุเทศกมี์อ านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

อตัรำค่ำบริกำร 
วนัเดินทาง ผูใ้หญ่ ราคาท่านล่ะ 

พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
เด็ก 2-12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(มีเตียงเสริม) 

เด็ก 2-12 ปี 
พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน 
(ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัท่านเดียว  
เพิ่มท่านละ 

เทศกำลปีใหม่ 
วนัที่ 31ธ.ค.-02ม.ค. 2564 

15,900 15,900 15,700 15,400 4,000 

***หำกท่ำนต้องกำร อพัเกรดห้องพกักรุณำตดิต่อเจ้ำหน้ำที่*** 
 



 

อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม 
1. ค่าเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2.  ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ   

3. โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว 2 คืน พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ น าเท่ียวหมู่เกาะตะรุเตา พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
6. มคัคุเทศกผ์ูมี้ประสบการณ์น าเท่ียวใหค้วามรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
7. ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศกพ์ร้อมทั้งผูช่้วยมคัคุเทศก ์ และค่าทิปพนกังานขบัรถ ท่านละ 500 บาท 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ  

เง่ือนไขกำรส ำรองที่นั่ง และกำรช ำระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ท่ีสะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินท่ีระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 

เง่ือนไขกำรยกเลกิ   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 6,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินท่ีลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกวา่ 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินใหก้บัลูกคา้  

2. กรณีท่ีมีการจองต ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินท่ีลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ลว้
ทั้งหมด 

***หมำยเหต*ุ** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางท่ีเป็นผูใ้หญ่ จ านวน 20 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 



 

● หากท่านไม่ไดเ้ดินทางท่องเท่ียวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการท่ี
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีท่ีท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯใหท้ราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางท่ีเกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ 
● การจดัท่ีนัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มำตรกำรกำรดูแลป้องกนั ในช่วงภำวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอลก่์อนขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ท่ีนัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 
 
 

 


