
 

โปรแกรม ล่องใต้สัมผสัท้องทะเลอนัดามัน 
เส้นทาง อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลเีป๊ะ 2 วัน 1 คนื 

  
 
 
 

 
ก าหนดการเดินทาง......................... 

วนัแรก    หาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่ - สตูล  ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะหลเีป๊ะ 

08.00 น. รับท่านจากหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ ดว้ยรถตูอ้อกเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
10.30 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล มีเจา้หนา้ท่ี คอยให้การตอ้นรับพร้อมอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน  

11.30 น. น าคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) มุ่งหน้าเขตอุทยานหมู่เกาะตะรุเตา น าท่านสัมผสั เกาะตะรุเตา แวะ
นมสัการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและแวะชม เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก)   ให้ท่านไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลึก    มุ่ง
หนา้สู่เกาะหลีเป๊ะ สัมผสัธรรมชาติอนัอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเลอนัดามนั  

13.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลเีป๊ะ  เขา้ท่ีพกั วารินทร์บีชรีสอร์ท บริการอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  ณ หอ้งอาหาร 

บ่าย น าคณะเดินทางดว้ยเรือหางยาว สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี สัมผสัหาดทรายท่ีขาวสะอาดดุจแป้ง และเวิง้อ่าวท่ี
สวยงาม  จากนั้นน าท่านสัมผสักบับรรยากาศทอ้งทะเลท่ี อ่าวสอง ชมปะการังและหมู่ปลาหลากกลายชนิด   
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม เกาะท่ีมีหินเรียงร้อยกนัเป็นหม่ืนเป็นแสนกอ้น  ยามน าทะเลซดั
สาด ข้ึนมา หินเหล่าน้ีจะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีด าเขม้สะทอ้นรับกบัแสงตะวนัดูสวยงามมาก   

17.00 น. ใหทุ้กท่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารรีสอร์ท  (มือ้ที ่2) และเพลิดเพลินกบับรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะยามค ่าคืน  

วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่/สนามบินหาดใหญ่ 

07.00 น.  บริการอาหารเชา้ (มือ้ที ่3) ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท  
09.00 น. ใหท้่านไดพ้กัผอ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ก่อนเดินทางกลบั เดินทางกลบัสู่จงัหวดัสตูล ใหท้่านไดอิ้สระกบัการพกัผอ่น

บนเรือท่ีล่องอยูใ่นทะเลอนัดามนั 
11.30 น.  ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ออกเดินทางจากท่าเรือส่งท่านสู่หาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ 
13.30 น. ถึงหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) ส่งคณะเดินทางกลบัภูมิล าเนาโดยสวสัดิภาพ 

เวลาและสถานทีอ่าจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 



 

อตัราค่าบริการรวม 
 รวมค่ารถรับ-ส่ง(รถจอย) หากต้องการแวะช้อปป้ิงกมิหยงเพิม่คันละ 700 บาท 
 รวมค่าตัว๋เรือ Speed Boat ไป-กลบั (เรือจอย) 
 รวมห้องพกั   1   คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน) พักเด่ียวต้องจ่ายเพ่ิม       
 รวมค่าอาหาร 3 ม้ือ 
 รวมค่าเรือหางยาวน าเท่ียวด าน ้า 
 รวมค่าหนา้กาก+ชูชีพ ส าหรับด าน ้า   
 รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ (ยกเว้นต่างชาติ จ่ายเพ่ิม 200 บาท/ท่าน) 
 รวมอาหารวา่ง และ เคร่ืองด่ืม
 รวมค่าไกดน์ าเท่ียว
 รวมประกนัภยัการเดินทางทุนประกนั 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท    

อตัราไม่รวม
 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินต้องจ่ายเพ่ิม) 
 ไม่รวมค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีลูกคา้เรียกสั่งเอง 
 ไม่รวมค่ามินิบาร์ 
 ไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 
 ไม่รวมค่าทิปไกด ์

การบริการ 
 บริการแจกน ้าผลไมห้รือสมุนไพร หรืออดัลม ผา้เยน็ และน ้าขวดทุกวนั 
 บริการแจกขนมของวา่งบนรถระหวา่งเท่ียว 

หมายเหตุ    
 ส่งรายช่ือผูเ้ดินทางทั้งหมด  ก่อนเดินทาง 7 วนั  เพื่อทางเราจะไดส่้งเร่ืองท าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง 

 

เงือ่นไขการจอง และการยกเลกิ 
1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เง่ือนไข การใหบ้ริการ และหมายเหตุ ก่อนท าการจองทวัร์ 

2. เม่ือก าหนดวนัเดินทางแลว้ ตอ้งวางมดัจ า 30% ภายใน 3 วนัหลงัจากยนืยนัวนัเดินทางและส่วนท่ีเหลือช าระหมดก่อน
การเดินทาง 7 วนั โดยโอนเงินเขา้บญัชี ประสาน เวลิด ์ทวัร์ ดงัน้ี 

•ช่ือบญัชี ประสาน หมาดโท่ง   บญัชีออมทรัพย ์เลขท่ีบญัชี 267-2-37788-1 กสิกรไทย สาขาสตูล 

**หมายเหตุ:  เพื่อเป็นการยนืยนัการช าระเงินกรุณาแฟกซ์สลิปโอนเงินกลบัมายงับริษทัฯท่ี เบอร์แฟกซ์ 074-724376 
  หรือส่งแนบไฟล ์ทาง อีเมล ์prasanworldtour@hotmail.com   



 

3. เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากวางมดัจ า จะถูกริบเงินมดัจ างวดแรก 

4. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวนัเดินทาง 15 วนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทั้งหมด 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัย เช่น 
การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบติัเหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, หรือส่ิงของสูญหายตาม
สถานท่ีเกิดเหนือ อ านาจควบคุมของบริษทั 
6. เม่ือท่านถอนตวัก่อนการท่องเท่ียวจะส้ินสุด ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าใชจ่้ายคืนไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน   
7. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เป็นตน้ 
8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
9.เม่ือตกลงช าระเงินเพื่อการเดินทางกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได ้ยอมรับในเง่ือนไข และขอ้ตกลง
ต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 
 



 
 


