เดินทางโดยรถโค้ชปร ับอากาศ จ ัดผ ังทีนงแบบ
ั
New Normal
ว ันที
1
2
3
4

รายละเอียดท่องเทียว
่ ังหว ัด
พร้อมก ันทีจุดน ัดพบปั+ม Shell แม็คโคร แจ้งว ัฒนะ เวลา 18.00น. - ออกเดินทางสูจ
ตร ัง
ตร ัง - สตูล - ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - หมูบ
่ า้ นชาวเล
ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ อาหาร เชา้ (ติมซํา) / เทียง (แบบกล่อง) /เย็น
ดํานําC ชมปะการ ังรอบใน - ร่องนําC จาบ ัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง เกาะอาด ัง
อาหารเชา้ / เทียง(แบบกล่อง)/--เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - กรุงเทพฯ
อาหารเชา้ / เทียง/---

ิ ธิเJ ป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั
านน
ัC
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ว ันเดินทาง

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็ก 2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง

พ ักเดียว/เดินทาง
คนเดียว เพิม

ทีนงั

9-12 ตุลาคม 63

6,900

1,500

36

10-13 ตุลาคม 63

6,900

1,500

36

22-25 ตุลาคม 63

6,900

1,500

36

4-7 ธ ันวาคม 63

7,900

1,500

36

9-12 ธ ันวาคม 63

7,900

1,500

36

10-13 ธ ันวาคม 63

7,900

1,500

36

ว ันแรก
18.00 น.

ว ันทีสอง

เชา้

11.30 น.

ไม่มรี าคาเด็ก

จุดน ัดพบปั+ม Shell แม็คโคร แจ้งว ัฒนะ
พร ้อมกันทีจุดนัดหมาย ปั+ม Shell แม็คโคร แจ้งว ัฒนะ เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯคอยให ้การต ้อนรับและอํานวย
C ในรถ เช็ คอุณหภูมริ า
ความให ้ทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชือ
่ งกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนาม ัย
และเจลแอลกอฮอล์ นําท่านออกเดินทางสู่ จ ังหว ัดตร ัง (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 11 ชัวโมง) อิสระ
ให ้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย
ตร ัง - สตูล - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ -เกาะหลีเป๊ะ - หมูบ
่ า้ นชาวเล ้
ํ
ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
 อาหารเชา(ติมซา) / เทียง(แบบกล่อง) /เย็น
เดินทางถึง จ.ตร ัง ให ้ท่านทําภารกิจส่วนตัวให ้เรียบร ้อย
C ที 1) เมนูตมซ
 ร ับประทานอาหารเชา้ ณ เมืองตร ัง (มือ
ิ ํา
หลั ง อาหารนํ า ท่า นเดิน ทางสู่ ท่า เรือ ปากบารา จ งั หว ด
ั สตู ล (ใช ้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
นํ า ท่า นเดินทางถึง ท่า เทีย บเรือ ปากบารา อ.ละงู ได ้เวลาอันสมควรนํ า
คณะลงเรือสปี ดโบ ้ท เพือเดินทางไปยังจุดแรก ณ เกาะตะรุเตา
C ที 2)
 ร ับประทานอาหารกลางว ันบนเรือ (แบบกล่องบนเรือ) (มือ
เดินทางถึง เกาะตะรุเตา เป็ นเกาะใหญ่ทสุ
ี ดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึง
ประกอบด ้วยเกาะน ้อยใหญ่จํานวน 51 เกาะ ตัง9 อยู่ในทะเลอันดามัน ด ้านใต ้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุ
เตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นํ าท่านนมัสการศาลเจ ้าพ่อตะรุเตาและเยียม
ชมศูนย์นท
ิ รรศการแห่งชาติตะรุเตา พร ้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั น
9 เดินทาง
ไปยั ง เกาะไข่ เป็ นเกาะขนาดเล็ ก ซึงอยู่ บ นเส ้นทางเดิน เรือ ระหว่า งเกาะตะรุ เ ตาและเกาะหลีเ ป๊ ะ มี
ึ
เอกลั ก ษณ์ ท างธรรมชาติท ีสวยงาม คือ มีซุ ้มประตูห น
ิ ธรรมชาติซ งเป็
นสัญ ลั ก ษณ์ ของการท่อ งเทียว
จังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมือไปเกาะไข่ต ้องลอดซุ ้มประตูหน
ิ จะสมหวังเรืองความรัก หากได ้ลอดพร ้อมกับคน
่ ประตูนี9กลายเป็ นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอก จากนี9ยังมีชายหาด
รักแล ้วจะทําให ้รักกันชัวนิรันดรซุม
ทีขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ นํ9 าทะเลสวยใสและยังเป็ นเกาะทีเต่าทะเลชอบขึน
9 มาวางไข่เสมอและยังมี
ปลาชุกชุม
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บ่าย

นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็ นเกาะกลางทะเล ทีขึน
9 ชือว่าเป็ นทีสุดแห่งความสวยงามของน่านนํ9 า
ทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะทีหาดทรายละเอียด
ขาวนวลเหมือนแป้ ง อุดมไปด ้วยท ้องทะเลทีสดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ ะ คือ มีหาดทรายขาว
สะอาด ตั ง9 อยู่ท างด ้านทิศ ตะวั นออก ซึงเป็ นทีตั ง9 หมู่บ า้ นชาวเล ย่า นชุม ชนใหญ่ของเกาะ นํ า ท่า น
เช็ คอินเข้าทีพ ัก
อิสระพักผ่อนทีเกาะหลีเป๊ ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพ ัทยา เป็ นหาดทีเรือทุกลํา
ั
จอดรับส่งนักท่องเทียว และมีรส
ี อร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซนเซท
หรือ หาดประมง เป็ นจุดรวมตัว
ของนั กท่องเทียว ทีมารอชมพระอาทิตย์ตก หาดอยู่ตรงข ้ามกับเกาะอาดัง หาดนี9มจ
ี ุดเชือมกับหาดซัน
ั ไรส ์ หรือ
ไรส์ ทีบริเวณ Mountain resort ถัดจาก Mountain resort ไปทางทิศตะวันตก และหาดซน
หาดชาวเล ดูพระอาทิตย์ขน
ึ9 เป็ นชายหาดทีสวยบนเกาะหลีเป๊ ะ ตัง9 อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะ นํ9 า
ทะเลใส, ทรายขาว มีแนวต ้นสนให ้ร่มเงาตลอดหาด เหมาะกับการเล่นนํ9 า สน๊อกเกิล
9 ดูดอกไม ้ทะเล ปลา
การ์ตูนหน ้าหาด จุดชมปลาการ์ตน
ู จะอยู่ตัง9 แต่รส
ี อร์ท Cast Away ไปจนถึงโรงเรียนบ ้านเกาะอาดัง หาด
นี9ไม่ค่อยมีเรือวิงเข ้าออกเหมือนหาดพัทยา บรรยากาศค่อนข ้างสงบ อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเทียว
รอบเกาะตามอัธยาศัย

หมายเหตุสําค ัญ:โปรแกรมอาจสล ับปร ับเปลียนหรือจะแตกต่างก ันจากรายละเอียดท ัวร์
ขึน
C อยูก
่ ับสภาพของอากาศและสภาพของกระแสนําC โดยคํานึงถึงความปลอดภ ัยของ
ลูกค้าเป็นหล ัก ก ัปต ันเรือจะแจ้งลุกค้าอีกครงในว
ัC
ันเดินทาง
เย็น

C ที 3)
 ร ับประทานอาหารเย็น (มือ
หลั ง ทานอาหารเย็ น อิส ระเดิน เที ยวชม ถนนคนเดิน เกาะหลีเ ป๊ ะ
Walking Street Lipe เป็ นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสําคัญเพราะว่าบนถนน
คนเดินนี9จะเต็มไปด ้วยร ้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร ้านทัวร์ ร ้านขาย
อุปกรณ์ดํานํ9 า ร ้านขายของทีระลึก นวดสปาเพือผ่อนคลาย อาหารทะเล
สดๆ ปิ9 ง ย่ า ง ตามสั งฯลฯ ตั ง9 เรีย งรายกั น อยู่ ต ลอดสองข ้างทาง เป็ น
ระยะทางประมาณเกือ บหนึ งกิโ ลเมตร อิส ระให้ท ่า นเดิน ชม ทาน
ั
ั
อาหารตามอ ัธยาศยหรื
อพ ักผ่อนตามอ ัธยาศย
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ทีพ ัก: Wapi Resort หรือระด ับเทียบเท่าก ัน

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันทีสาม

ดํานําC ชมปะการ ังรอบใน - ร่องนําC จาบ ัง - เกาะหินงาม - เกาะราวี หาดทรายขาว - เกาะยาง เกาะอาด ัง
 อาหารเชา้ /เทียง (แบบกล่อง)

เชา้

C ที 4)
 ร ับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม (มือ
ออกเดินทางท่องเทียวด้วยเรือท้องถิน สัม ผั ส กับ ความตืนเต ้น และความประทับใจกับ การดํานําC ดู
ปะการ ัง ร่องนําC จาบ ัง จะปกคลุมด ้วยปะการังอ่อนหลากสีเกาะอยู่อย่างมากมาย โดยเกาะอยู่ตัง9 แต่บน
ยอดกองหินไล่ลงไปจนถึงระดับลึกจนมองไม่เห็น จุดดํานํ9 าของเกาะหลีเป๊ ะ ใต ้นํ9 าจะมีแท่งหินอยูท
่ ัง9 หมด
้ ฟองนํ9 าครกขนาดใหญ่
5 ยอด มี อ ยู่ 4 ยอดที ปกคลุ ม ด ว้ ยปะการั ง อ่ อ นหลากสี ปะการั ง ถ ว้ ยส ม
ดอกไม ้ทะเลหลากสี และอีกหนึงยอดจะเต็มไปด ้วยดาวขนนก มีฝงู ปลาตัวเล็กตัวน ้อยแหวกว่ายหาอาหาร
ปกติแล ้วการชมปะการังอ่อนแบบนี9จะต ้องดํานํ9 าลึก แต่ทนี
ี ปะการังอ่อนอยูใ่ นระดับทีตืน
9 มาก ให ้ท่านได ้ชม
ื
9 คือก ้อนหิน
ความงามของปะการังเจ็ดสีทมี
ี ชอเสี
ยงของเกาะหลีเป๊ ะ เดินทางสู่ เกาะหินงาม หาดสีดํานั น
หลากหลายก ้อน หลากหลายขนาดเต็มไปทัง9 หาด เป็ นความมหัศจรรย์ทธรรมชาติ
ี
สรรค์สร ้างเจียระไนขึน
9
ให ้มีประกายแวววาว บรรดาหินหลากหลายขนาดทีเกาะหินงามจะเป็ นหินลักษณะกลมมน มีสเี ทาดํา โดย
จะมีค วามวาววั บ เมือถูก นํ9 า ทะเล บนเกาะมีป้ ายเตือ นเกียวกั บ คํ า สาปแช่ง ของเจ ้าพ่ อ ตะรุ เ ตาว่า "ผู ้ใด
บั ง อาจเก็บ หินงามจากเกาะนี9 ไ ปผู ้นั 9น จะถึงซึงความหายนะนานานั ป การ” ด ้วยความเชือเหล่านี9ถอ
ื เป็ น
มาตรการการป้ องกันทรัพยากรทางจิตใจได ้เป็ นอย่างดี จากนัน
9 เดินทางไป เกาะราวี (หาดทรายขาว) มี
ชายหาดทีนํ9 า ใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเล่ น นํ9 า ได ้ และทีหาดนี9 จ ะพบ หอยมือ เสือ มากมาย
หลากหลายสี มุมถ่ายรูปยอดนิยมของเกาะราวีจะเป็ นขอนไม ้ และ ชิงช ้าขอนไม ้ทีผูกไว ้ตามใต ้ต ้นไม ้ริม
หาด

เทียง
บ่าย

C ที 5)
ร ับประทานอาหารกลางว ัน (แบบกล่อง) บนเกาะ (มือ
ออกเดินทางดํานํ9 าต่อที เกาะยาง อยู่ระหว่างเกาะราวีและเกาะอาดัง เป็ นแหล่งดํานํ9 าชมปะการังและฝูง
ปลาทีสวยงามแห่งหนึงของหมู่เกาะทะเลสตูล ด ้านหน ้าเกาะยางมีหาดทรายทรายขาวนวล นํ9 าทะเลสี
สวยงาม ด ้านทิศเหนือสามารถมองเห็นเกาะราวีอยู่ทางด ้านซ ้ายและเกาะอาดังอยู่ทางด ้านขวา จากนั น
9
เดินทางไป เกาะอาดงั อยู่ห่า งจากเกาะราวีเ พีย ง 1 กิโ ลเมตร ซึงเป็ นทีตั ง9 ของหน่ ว ยพิทั กษ์ อุทยาน
แห่งชาติหมูเ่ กาะตะรุเตาบนเกาะ บริเวณเกาะเป็ นเทือกเขาสูงครอบคลุมเนื9อที เกือบทัง9 หมดของเกาะ ใน
อดีตเคยเป็ นทีส ้องสุมโจรสลัด มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม และมีแนวปะการังอยู่ รอบๆเกาะ จึง

2012-0901-ITH87

www.smileytour.com

4|Page

่ ี
เหมาะสําหรับการดํานํ9 าตืน
9 อิสระให ้ท่านพักผ่อนและเล่นนํ9 าตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานํ าท่านกลับสูท
ั
พัก อิสระอาหารเย็นตามอ ัธยาศย

ทีพ ัก: Wapi Resort หรือระด ับเทียบเท่าก ัน

(ชือโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ ้งพร ้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)
ว ันทีสี
เชา้
09.30 น.
11.00น.
เทียง
บ่าย

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – กรุงเทพฯ
 อาหารเชา้ /เทียง(อาหารกล่อง) /--C ที 6)
 ร ับประทานอาหารเชา้ (มือ
อิสระให ้ทุกท่านพักผ่อนเดินเล่นชายหาดตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เตรียมเก็บสัมภาระ
เดินทางกลับ ท่าเทียบเรือปากบารา (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
ถึง ท่าเรือปากบารา เปลียนยานพาหนะเป็ นรถโค ้ชปรับอากาศ
C ที 7)
 ร ับประทานอาหารกลางว ัน (มือ
นํ า ท่า นเดินทางกลับ กรุง เทพฯ (ใช ้เวลาเดินทางประมาณ 13 ชัวโมง) ระหว่า งทางแวะให ้ท่านทาน
9 ของฝาก ณ ร้านขายของฝากระหว่างทาง เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดย
อาหารเย็นตามอัธยาศัย และซือ
สวัสดิภาพ พร ้อมความประทับใจ
***********************

ิ ธิเJ ป็นผูจ
หมายเหตุ: ทางบริษ ัทขอสงวนสท
้ ัดทีนงเท่
ั
านน
ัC โดยจ ัดสรรทีนงั
ตามลําด ับการจองพร้อมชําระเงิน
หมายเหตุ: รายการท ัวร์สามารถเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนืองจากสภาวะอากาศ,การจราจร, การ
เดินทางช่วงเทศกาลหรือว ันหยุดต่างๆ เป็นต้น โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผูจ
้ ัดจะปร ับเปลียนโดย
คํานึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหล ัก เพือให้ทา่ นท่องเทียวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
C โควิด-19 ของเรา
มาตรการดูแลป้องก ันการติดเชือ
 ตรวจวัดอุณหภูมก
ิ อ
่ นเดินทาง
9 ภายในยานพาหนะ และภายในห ้องพัก
 ฉีดพ่นฆ่าเชือ
 โต๊ะอาหาร มีการจัดทีนังแบบเว ้นระยะห่าง ใช ้ช ้อนกลาง (Social Distancing)
 ปฏิบัตต
ิ ามกฎระเบียบของทางภาครัฐเพือป้ องกันและยับยัง9 การแพร่ระบาดของโควิด-19
 บริการหน ้ากากอนามัย-เจลแอลกอฮอล์ ท่านละ 1 ชุด
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เอกสารทีประกอบการเดินทาง
สําเนาบัตรประชาชน **กรุณาส่งพร ้อมพร ้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจํา หรือส่งพร ้อมยอดคงเหลือ **
อ ัตราบริการนีรC วม
 ค่ารถโค ้ชปรับอากาศ
 ค่าบริการคนขับรถ และค่านํ9ามัน
 ค่าทีพัก 2คืน พัก2-3ท่าน ตามโรงแรมทีระบุไว ้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 ค่าอาหารตามทีระบุในโปรแกรม ค่าเข ้าชม ตามทีระบุไว ้ในรายการทัวร์ข ้างต ้น
 ค่าธรรมเนียมเข ้าชมตามรายการทีระบุสาํ หรับนักท่องเทียวไทย
 เจ ้าหน ้าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัตเิ หตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงือนไขของบริษัทฯประกันภัยที
บริษัท ทํ า ไว ้ (ไม่ค รอบคลุม ถึง สุขภาพ การเจ็ บ ไข ้ได ้ป่ วย) ทั ง9 นี9 ย่อ มอยู่ใ นข ้อจํ า กั ด ทีมีก ารตกลงไว ้กับ บริษัท
ประกันชีวต
ิ ทุกกรณี ต ้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานทีเกียวข ้อง
อ ัตรานีไC ม่รวม
 ค่ามินบ
ิ าร์ในห ้องพัก และค่าใช ้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็ นต ้น
 ค่าใช ้จ่ายและค่าอาหารทีนอกเหนือจากรายการทีระบุ
 ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวต
ิ ส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 ค่าอาหารสําหรับท่านทีทานเจ มังสวิรัต ิ และหรืออาหารสําหรับมุสลิม



ค่าทิปไกด์ทา
่ นละ 300 บาท

เงือนไขการจอง
มัดจําท่านละ 1,500 บาท/ท่าน และชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน ้อย 20 วัน
ิ ธิยกเลิกการ
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด ้วยสาเหตุใด ผู ้จัดมีสท
จองหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือนไขการยกเลิกและคืนค่าท ัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทางตัง9 แต่ 30 วันขึน
9 ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
9 จริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บ 50% จากยอดทีลูกค ้าชําระแล ้ว และเก็บค่าใช ้จ่ายทีเกิดขึน
9 จริง(ถ ้ามี)
 ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิย
i ด
ึ เงินเต็มจํานวน
หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง9 จะต ้องมีผู ้โดยสารจํานวน 20 ท่านขึน
9 ไป
ิ ธิท
ั ไม่อาจแก ้ไขได ้
 บริษัทฯ มีสท
i จะเปลี
ี
ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี9 เมือเกิดเหตุสด
ุ วิสย
 บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเกิ
ี ดจากยานพาหนะ การยกเลิกเทียวบิน การล่าช ้าของสายการ
บิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท ้วง คําสังของเจ ้าหน ้าทีรัฐ และอืนๆ ทีอยูน
่ อเหนือ
 การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึน
9 ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร ้าย
การสูญหาย ความล่าช ้า หรือจากอุบัตเิ หตุตา่ งๆ
ิ ธิใi นการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง9 สิน
9 แทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสาร
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มส
ี ท
ลงนามโดยผู ้มีอํานาจของบริษัทฯกํากับเท่านัน
9
 ราคาดังกล่าวข ้างต ้นสามารถเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม ทัง9 นี9ขน
ึ9 อยูต
่ ามสภาวะค่าเงินบาทและค่านํ9 ามันที
ไม่คงที การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิมเติมจากราคาทีกําหนดไว ้
 เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล ้ว ท่านงดใช ้บริการใดบริการหนึง หรือไม่เดินทางพร ้อมคณะ ถือว่าท่านสละ
9
สิทธิi ไม่สามารถเรียกร ้องค่าบริการคืนได ้ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง9 สิน
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