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เกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื  
ฟ้าสวย ทะเลใส มนตเ์สนห่ม์ลัดฟีเมอืงไทย สวรรคแ์หง่สตลู 

ก าหนดการเดนิทาง….. 
 
 
 
เชา้ คณะเดนิทางถงึท่าเทยีบเรอืปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตลู มเีจา้หนา้ที ่คอย

ใหก้ารตอ้นรับพรอ้มอ านวยความสะดวกแกท่า่น จากนัน้...น าคณะลงเรอื Speed 

Boat (เหมาล า) มุ่งหนา้เขตอุทยานหมูเ่กาะตะรุเตา น าท่านนมัสการเจา้
พ่อตะรุเตา เพื่อความเป็นสริมิงคล  พรอ้มบรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที่ 1) 

บุฟเฟต์ จากนัน้แวะชมเกาะไข ่(ซุม้ประตูแห่งรกั) มุ่งหนา้สู่เกาะหลีเป๊ะ 

สมัผัสธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์ของทอ้งทะเลอนัดามนั  

15.00 น.  คณะเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ น าท่านเชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก ใหท้่านไดอ้สิระกบัการ
เล่นน ้าชายหาดบนเกาะหลเีป๊ะ น ้าทะเลสฟ้ีาครามสดใส  ชมพระอาทติยต์กยาม
เย็นซึง่สวยงามมาก  

19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่2 ) เซตโต๊ะ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  หลังจาก
อิม่อรอ่ยกบัอาหารมือ้ค ่า ใหท้า่นไดด้ืม่ด ่ากบับรรยากาศยามค า่คนืของเกาะหลี
เป๊ะ ...พักผอ่น ตามอธัยาศยั  

 

 

06.00 น.  รับประทานอาหารเชา้  ( มือ้ที ่3 ) บฟุเฟ่ต ์ณ รา้นอาหารรสีอรท์ 

09.00 น.  หลังอิม่อร่อยกับอาหารมือ้เชา้ น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหนิซอ้น เพือ่ด าน ้าตืน้ดูปะการังออ่น ปะการังเจ็ดสทีี่
สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาตขิองหนิ ทีว่างซอ้นกันอันเกดิจากธรรมชาตใิหท้่านไดบ้ันทกึภาพไวเ้ป็นที่

ระลกึ ไดเ้วลาพอสมควรน าคณะออกเดนิทาง ไปด าน ้าดูปะการังที่ เกาะผึง้ จากนั้นพาท่านไปชมความ
สวยงามของ เกาะไผ,่หมูเ่กาะดงและเกาะรอกลอย 

12.00 น. คณะเดนิทางถงึ หาดทรายขาว เกาะราว ีบรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่4) 

บฟุเฟ่ต ์ หลังอาหารกลางวนัน าทา่นพกัผอ่นนอนเลน่บนชายหาด ตามอธัยาศัย   
สมัผัสหาดทรายขาวเนยีนดจุแป้ง น ้าทะเลสเีขยีวมรกตซึง่หาด ูไดย้ากมาก  

บา่ย น าคณะออกเดนิทางจากเกาะราว ีไปด าน ้าดูปะการังที่ อา่วสอง เกาะอาดงั 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เกาะหนิงาม ชมหาดหนิงาม อันเกดิจากธรรมชาติ

สรา้งมา(หา้มน าเก็บออกมา) เมือ่คลืน่ซดักระทบหนิ จะเกดิความแวววาวของหนิ
ทีก่ระทบแสงแดดและคลืน่ทะเล สวยงามมาก จากนัน้น าทา่น   จากนัน้น าทา่นด า
น ้าดูปะการังน ้าตืน้หลากสสีนัปะการังเขากวางปะการังสมอง หรอืปะการังออ่น ณ 

รอ่งน า้จาบงั ประดจุดั่งสวรรคแ์หง่โลกใตน้ ้า ชมฝงูปลานานาชนดิ เลน่น ้าทะเล
สฟ้ีาครามทีค่อ่ยๆ ไลโ่ทนมาจนเป็นสมีรกต อสิระกบัการพักผอ่นตามอธัยาศัย ได ้
เวลาพอสมควร สมควรแก่เวลาเดนิทางกลับไปยังเกาะหลเีป๊ะ เขา้ที่พัก ช าระ
รา่งกาย พักผอ่นอสิระ 

19.30 น.  รับประทานอาหารค ่า (มือ้ที ่5 ) เซตโต๊ะ ณ รา้นอาหารรสีอรท์ อิม่แลว้ใหท้า่นพักผอ่นตามอธัยาศัย  
 
 
06.00 น.  บรกิารอาหารเชา้   (มือ้ที ่6) บฟุเฟ่ต ์ณ รา้นอาหารของรสีอรท์  
08.00 น.  ใหท้า่นไดพ้ักผอ่นบนเกาะหลเีป๊ะ กอ่นเดนิทางกลับ  
09.00 น.  เดนิทางกลับสูจั่งหวดัสตลู ใหท้า่นไดอ้สิระกบัการพักผอ่นบนเรอืทีล่อ่งอยูใ่นทะเลอนัดามนั 
11.30 น.  ถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา สง่คณะเดนิทางกลับภมูลิ าเนาโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ-  

 
เวลาและสถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 
 
 

วนัแรก  ทา่เรอืปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ      (-/ท/ย) 
 

วนัทีส่อง ด าน า้ตามเกาะ        (ช/ท/ย) 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – ปากบารา        (ช/-/-) 

 



    

ใบอนญาตเลขท่ี 41/00235 

0001 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 
• รวมคา่เรอื Speed Boat เหมาสว่นตัวเทีย่วตามโปรแกรม 
• รวมคา่หอ้งพกั 2 คนื  
•รวม คา่อาหาร 6 มือ้ 
• รวมคา่ไกดน์ าเทีย่วตลอดรายการ 
• รวมคา่อาหารวา่ง และ เครือ่งดืม่ 
• รวมคา่เสือ้ชชูพี,หนา้กากส าหรับด าน ้า 
• รวมคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ(ยกเวน้ชาวตา่งชาตเิพิม่ 200 บาท/ทา่น) 
• รวมคา่ประกนัภยัการเดนิทางทนุประกนั 1,000,000 บาท/ทา่น 

 
อตัราไมร่วม 

• ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิทกุรปูแบบตอ้งจา่ยเพิม่) 
• ไมร่วมรถรับ-สง่ 
• ไมร่วมคา่จัดปารต์ีค้าราโอเกะ(กรณุาเชค็คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิกอ่นท าการจอง) 
• ไมร่วมคา่เปิดขวดกรณีน าแอลกอฮอลเ์ขา้หอ้งอาหารของรสีอรท์ 
• ไมร่วมคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีล่กูคา้เรยีกสัง่เอง 
• ไมร่วมคา่มนิบิาร ์
• ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
• ไมร่วมคา่ทปิไกด ์

 
อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็ก 

• เด็กอาย ุ0-2 ขวบ ฟรคีา่บรกิาร (ไมเ่สรมิเตยีง) 
• เด็กอาย ุ3-6 ขวบ คดิคา่บรกิาร 50% (ไมเ่สรมิเตยีง) 
• เด็กอาย ุ7-10 ขวบ คดิคา่บรกิาร 70% (ไมเ่สรมิเตยีง) 
• อาย ุ11 ปีขึน้ไปคดิอตัราเดยีวกบัผูใ้หญ ่ 

 
เง ือ่นไขการจอง และการยกเลกิ 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และหมายเหต ุกอ่นท าการจองทวัร ์

2. การส ารองทีน่ั่ง ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ดิตอ่ พรอ้มกบัช าระเงนิมัดจ า ทา่นละ 1,000 บาท  
3. เมือ่ก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมัดจ าเพิม่ 30% ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยันวนัเดนิทางและสว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่นการ

เดนิทาง 7 วนั โดยโอนเงนิเขา้บญัช ีประสาน เวลิด ์ทัวร ์ดงันี้ 

   •ชือ่บัญช ีประสาน หมาดโทง่   บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ัญช ี267-2-37788-1 กสกิรไทย สาขาสตลู 
   •ชือ่บัญช ีประสาน หมาดโทง่   บญัชอีอมทรัพย ์เลขทีบ่ัญช ี910-0-09722-5 กรุงไทย สาขาสตลู 

      เพือ่เป็นการยนืยันการช าระเงนิกรุณาแฟกซส์ลปิโอนเงนิกลบัมายังบรษัิทฯที ่ 
      เบอรแ์ฟกซ ์074-724376 หรอืสง่แนบไฟล ์ทาง อเีมล ์prasanworldtour@hotmail.com  

4. ในกรณียกเลกิการเดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมด 

5. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรแ์ละจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิ
หรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล, หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีเ่กดิเหนอื อ านาจ

ควบคมุของบรษัิท 
6. เมือ่ทา่นถอนตวักอ่นการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์มอ่าจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยคนืไดไ้มว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้   

7. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เป็นตน้ 

8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาท

ของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 
9.เมือ่ตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรับในเงือ่นไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุ

ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
10. หากทา่นถูกเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศนัน้ๆปฏเิสธการเขา้เมอืง ออกเมอืง ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตามถอืเป็นเหตผุลซึง่อยู่

นอกเหนอือ านาจและความรับผดิของบรษัิททางบรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืเงนิทัง้หมดหรอืบางสว่น 

11.คา่บรกิารทีท่า่นช าระกับทางบรษัิท เป็นการช าระแบบเหมาขาดและทางบรษัิทไดช้ าระใหก้บับรษัิทตัวแทนแตล่ะแหง่แบบเหมาขาด
เชน่กนั ดงันัน้หากทา่นมเีหตอุันใดทีท่ าใหท้า่นไม่ไดท้อ่งเทีย่วพรอ้มคณะตามรายการทีร่ะบไุวท้า่นจะขอคนืเงนิไม่ได ้

12. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทวัรต์ามความเหมาะสม และสถานการณ์ตา่งๆทัง้นี้อยูใ่นดลุยพนิจิของหัวหนา้ทวัรเ์ป็น
ส าคัญ 

 

  


