Tour Code : TMHDYSL18041300

ภาคใต..ทองทะเลอันดามัน
หาดใหญ-เกาะตะรุเตา-หลีเปะ 3วัน2คืน

อุทยานแหงชาติเกาะตะรุเตา-เกาะหลีเปะ-เกาะไข-หาดหินงาม
ซุมประตูหนิ โคง-รองน้ําจาบัง-เกาะอาดัง-เลนน้ําดําน้ําชมปะการัง-ชอปปงหาดใหญ
เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร และ รถบัสปรับอากาศทีห
่ าดใหญ
พัก วารินทรบีช รีสอรท เกาะหลีเปะ 2 คืน

วันที่เดินทาง
เทศกาลวันสงกรานต 13-15 เมษายน 2561
15,900.วันแรกของการเดินทาง
วันศุกรที่ 13 เมษายน 2561
ดอนเมือง-หาดใหญ-ปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข-เกาะหลีเปะ-วารินทรบีช รีสอรท
05.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร 2 ชั้น 3 ทางเขาประตูที่
11-12 เคานเตอร สายการบินไทยไลออนแอร สังเกตปายตอนรับ “แตงโมทัวร” มัคคุเทศกและเจาหนาที่
สงกรุป คอยตอนรับทานที่หนาทางเขาเคานเตอรเช็คอิน และอํานวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่ง
และโหลดสัมภาระ แลวเดินเขาสูประตูทางออกขึ้นเครื่อง
07.45 น. นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานหาดใหญ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL702
09.15 น. เดินทางถึง ทาอากาศยานหาดใหญ ทุกทานรับกระเปาสัมภาระจากสายพาน จากนั้นมัคคุเทศกนาํ ทานสู
ประตูทางออก เพื่อเปลี่ยนการเดินทางเปนรถบัสปรับอากาศ
09.30 น. นําทานเดินทางสู ทาเรือปากบารา จังหวัดสตูล
11.30 น. ถึงทาเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล เจาหนาที่ไกดเรือรอตอนรับที่ทาเรือ และนําคณะ ลงเรือสปด
โบท พรอมทีมงานไกดเรือ ที่เชี่ยวชาญทางทะล ออกเดินทาวมุงหนาสู อุทยานแหงชาติหูเกาะตะรุเตา
เกาะประวัติศาสตรที่ไดชื่อวา “สวรรคทางทะเล” ที่ลอมรอบไปดวยทะเลสีคราม นําทาน สักการะเจาพอ
ตะรุเตา เพื่อความเปนสิริมงคล
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(1) แบบบุฟเฟทบนเกาะ
TM : หาดใหญ-ตะรุเตา-เกาะหลีเปะ 3วัน2คืน (เครื่องSL)

หนา 1 จาก 5

13.00 น.

เดินทางสู เกาะไข ชมความมหัศจรรยของ ซุมประตูหินโคง “ซุมประตูแหงรัก” ที่ธรรมชาติไดสรางสรรค
ไวอยางนาอัศจรรย ซึ่งมีความเชื่อวา ใครไดลอดประตูนี้แลวอธิษฐาน จะมีความรักชั่วนิรันทร ใหทานได
บันทึกภาพเปนที่ระลึก บนเกาะไขที่ในอดีตเปนที่วางไขของเตาทะเล จนเปนที่มาของชื่อเกาะ
15.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะหลี เปะ นําท านเขาสูที่ พัก วารินทร บีช รี สอร ท (ห องแอรมาตรฐาน) ผอนคลาย
อิสระกับการเลนน้ําบนเกาะหลีเปะ ทามกลางบรรยกาศ น้ําทะเลสีครามสดใส ชมพระอาทิตยตกยามเย็น
ซึ่งสวยงามมาก
19.30 น. บริการอาหารค่ํา(2) ที่หองอาหารของรีสอรท
ที่พัก วารินทร บีช รีสอรท เกาะหลีเปะ
วันที่สองของการเดินทาง
วันเสารที่ 14 เมษายน 2561
เกาะหลีเปะ-ดําน้าํ ชมปะการัง-เกาะหินซอน-หาดทรายขาว-เกาะหินงาม-รองน้ําจาบัง-เกาะอาดัง
06.00 น. รุงอรุณที่สดใสยามเชา บริการอาหารเชา(3) ที่หองอาหารของรีสอรท แลวเตรียมตัวทองทะเล
09.00 น. หลังอิ่มอรอยกับมื้อเชา นําทานลงเรือเดินทางสู เกาะหินซอน เพื่อดําน้ําตื้นชมปะการังออน ปะการังเจ็ดสี
ที่สมบูรณและสวยงาม พรอมอุปกรณหนากากดําน้ํามีบริการใหทุกทาน ชมธรรมชาติของหิน ที่วางซอน
กัน ที่ เกิ ด จากธรรมชาติ ให ท า นได บั นทึ กภาพเก็ บ ไว เป นที่ ระลึ ก ได เ วลาพอสมควร นํา ท า นดํา น้ํ า ชม
ปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นพาทานไปชมความสวยงามของ เกาะไผ หมูเกาะดงและเกาะรอกลอย
12.00 น. คณะเดิ นทางถึ ง หาดทรายขาว เกาะราวี บริ ก ารอาหารกลางวั น (4) แบบบุ ฟ เฟท หลั งอาหารให ท า น
พักผอนเลนน้ําบนชายหาด ตามอัธยาศัย สัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแปง น้ําทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู
ไดยากมาก
14.00 น. เดินทางจากเกาะราวี สู อาวสอง เกาะอาดัง ดําน้ําดูปะการังที่สวยงาม จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะหิน
งาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสรางมา หินกลมมนยามคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความมันแวว
วาวของหิน ที่กระทบแสงแดดดูสวยงามมาก (หามทุกทานเก็บหินออกมาเด็ดขาด) และนําทานดําน้ําชม
ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และปะการังออนที่ รองน้ําจาบัง ประดุจดั่งสวรรคแหงโลกใตน้ํา ชมฝูง
ปลานานาชนิด เลนน้ําทะเลสีฟาครามที่ไลโทนมาจนเปนสีเขียวมรกต อิสระใหทานพักผอนตามอิสระ ได
เวลาพอสมควร นําทานเดินทางกลับสู เกาะหลีเปะ เขาสูที่พัก พักผอน เลนน้ําตามอิสระ
19.30 น. บริการอาหารค่ํา(5) ที่หองอาหารของรีสอรท จากนั้นพักผอนยามค่ําคืน ทามกลางธรรมชาติที่ขับกลอม
ที่พัก วารินทร บีช รีสอรท เกาะหลีเปะ
วันที่สามของการเดินทาง
วันอาทิตยที่ 15 เมษายน 2561
เกาะหลีเปะ-ปากบารา-ชอปปงตลาดกิมหยง-หาดใหญ-ดอนเมือง
07.00 น. รุงอรุณที่ สดใส บริการอาหารเชา (6) ที่ หองอาหารของรี สอร ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช าริม ทะเล
พักผอนเลนน้ําทะเล จนถึงเวลานัดหมาย
09.00 น. ใหทานบันทึกภาพและเก็บสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู ทาเรือปากบารา โดยเรือสปดโบท
11.30 น. เดินทางถึง ทาเรือปากบารา นําทานขึ้นรถบัสคันเดิม
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน(7) ที่รานอาหาร
13.00 น. นําทานเดินทางสู อ.หาดใหญ เชิญทานพักผอนบนรถ
15.30 น. เดินทางถึง หาดใหญ ใหทานไดเดินเที่ยวและเลือกซื้อสินคาของฝากที่ ตลาดกิมหยง ไดตามอิสระ
18.00 น. บริการอาหารค่ํา(8) ที่รานอาหาร จากนั้นนําทานเดินทางสู ทาอากาศยานหาดใหญ
19.30 น. คณะเดินทางถึง ทา อากาศยานหาดใหญ นํา ทานเช็คอิ นสัม ภาระและรับบั ตรขึ้นเครื่ อง เดินเขาสู ประตู
ทางออกขึ้นเครื่อง
21.35 น. นําทานเหิรฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลออนแอร เที่ยวบินที่ SL713
23.05 น. เดินทางกลับถึง ทาอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พรอมกับภาพความประทับใจ

––––––––¯¯¯————————

TM : หาดใหญ-ตะรุเตา-เกาะหลีเปะ 3วัน2คืน (เครื่องSL)

หนา 2 จาก 5

เทศกาลสงกรานต
13-15 เมษายน 2561

อัตราคาบริการทัวร
ผูใหญ ราคาทานละ (พักหองละ 2-3 ทาน)
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 1 ทาน
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กไมเกิน 10 ป พักกับผูใ หญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
ผูใหญ พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

หมายเหตุ

15,900 บาท
15,900 บาท
15,900 บาท
14,900 บาท
2,500 บาท

เดินทางโดยสายการบินไทยไลออนแอร และรถบัสปรับอากาศที่หาดใหญ

––––––––¯¯¯————————
สิ่งที่ควรนําติดตัว
1.ยารักษาโรคประจําตัว,ชุดที่สวมใสสบาย,ชุดสุภาพสําหรับการเขาชมวัด,รองเทาทีส
่ วมใสสบาย
2.กลองถายรูป,โทรศัพทมือถือ,แบตสํารอง,ทีช
่ ารตโทรศัพท,อุปกรณกันแดด,รมพับ,ชุดเลนน้าํ
3.ของใชสวนตัวทาน อาทิ แปรงสีฟน,ยาสีฟน,แชมพูสระผม,ครีมตางๆ(สําหรับรายการทัวรที่มีการคางคืน)

อัตราคาบริการทัวรนี้รวม
1.คารถบัสปรับอากาศ รับสงทาอากาศยานหาดใหญ-สตูล พรอมคนขับทีช
่ ํานาญทาง
2.คาตัว๋ เครื่องบิน ดอนเมือง-หาดใหญ สายการบินไทยไลออนแอร
คาตั๋วเครื่องบิน หาดใหญ-ดอนเมือง สายการบินไทยไลออนแอร
3.คาโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (พักหองละ 2 ทาน)
4.คาอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร
5.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร
6.คาพาหนะทองถิ่น(ถามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร
7.คาเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหวางการเดินทาง
8.คามัคคุเทศก ทีค
่ อยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
9.คาประกันอุบต
ั ิเหตุในระหวางการเดินทาง
(คาประกันอุบต
ั ิเหตุคุมครองในระหวางการเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท , คารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด
จากอุบัตเิ หตุ วงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม
10.คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตราคาบริการทัวรนี้ไมรวม
1.คาใชจา ยสวนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวรที่ระบุ อาทิ คาอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มตางหาก,คารักษา
พยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บปวยดวยโรคประจําตัว)
2.คาอาหารมือ
้ ที่ไมไดระบุไวในรายการทัวร(มื้อที่ทานอิสระ),คาโทรศัพทและคาเครื่องดื่มมินิบารในหองพักโรงแรม
3.คาใชจา ยที่มก
ี ารเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว ทีเ่ กิดจากผูเดินทางเอง
4.คาธรรมเนียมสถานทีท
่ องเที่ยว สําหรับชาวตางชาติทต
ี่ องชําระเพิ่ม อาทิ คาธรรมเนียมอุทยานแหงชาติ
5.คาทิปมัคคุเทศก และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรดวยน้ําใจของทาน

การจองทัวรและสํารองที่นั่ง
1.เมื่อทําการจองทัวรแลว กรุณาแจงชื่อ-นามสกุล,ที่อยูแ
 ละหมายเลขโทรศัพทของผูเดินทางในการติดตอ สําหรับการ
ออกใบแจงหนี้และใบรับเงินของทาน และทําการชําระคามัดจําทัวร ทานละ 5,000 บาท เพือ
่ เปนการยืนยันการจอง
ทัวร โดยการโอนเงินเขาทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
2.การจองทัวรและการสํารองที่นั่งบนรถจะสมบูรณ ก็ตอเมื่อมีการ วางเงินมัดจํา เขามาที่บริษัทฯ เพื่อเปนการยืนยันการ
จองทัวร จึงจะถือวาไดทาํ การจองทัวรและสํารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ ที่นั่งจะไมถูกตัด
3.กรุณาสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง ใหทางบริษัทฯ กอนการเดินทาง 15 วัน เพือ
่ ใช
TM : หาดใหญ-ตะรุเตา-เกาะหลีเปะ 3วัน2คืน (เครื่องSL)

หนา 3 จาก 5

สําหรับการใสชอ
ื่ ตัว๋ เครื่องบิน(สําหรับทัวรเครื่องบิน) และการทําเอกสารประกันอุบต
ั ิเหตุระหวางการเดินทาง
4.การชําระคาทัวรสวนทีเ่ หลือ กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วันเปนอยางนอย เนือ
่ งจากบริษัทฯตองสํารอง
คาใชจา ยตางๆ อาทิ คาโรงแรมที่พัก คารถ คาอาหารและคาใชจา ยอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะถือวา ทานยกเลิก
ทัวรโดยอัตโนมัติ และไมสามารถเรียกรองเงินคามัดจําคืนได
กรณีชําระเงิน โดยการโอนเงินผานทางธนาคาร กรุณาโอนเงินตามรายละเอียดดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภทบัญชี
เลขทีบ
่ ัญชี
กสิกรไทย
บจก.แตงโมทัวร
ลาดพราว 25
กระแสรายวัน
045-1-12989-9
*** กรุณาแฟกซ Slip Pay In และรายชื่อทีช
่ ัดเจน พรอมสําเนาบัตรประชาชน มาที่หมายเลข 02-274-9111

การยกเลิกการเดินทาง
1.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วัน
2.แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 15-29 วัน
3.แจงยกเลิกนอยกวา 14 วันกอนการเดินทาง
4.การไมมาชําระเงินคาทัวรตามที่กาํ หนด

ทางบริษัทฯจะคืนคาใชจา ยทั้งหมด
ทางบริษัทฯ จะเก็บคามัดจําทัวร
ทางบริษัทฯ จะเก็บคาใชจา ย เต็มจํานวนของราคาทัวร
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทัวรทั้งหมด

หมายเหตุ กรุณาอานรายละเอียดทุกขอหมายเหตุ
1.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผรู วมเดินทางไมถึง
ตามที่กาํ หนดไว
2.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาคาทัวร หากมีการปรับราคาคาน้ํามันขึ้น กอนการเดินทาง หรือมีการปรับ
ราคาคาน้ํามันและภาษีน้ํามัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวหรือบางประการ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อ
ใหเปนไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทัง้ นี้โดยคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของทานเปน
สําคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสย
ั จนไมสามารถแกไขได และจะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือไดรับ
บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศกหรือหัวหนาทัวร
4.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณภัยธรรมชาติ,การปฏิวต
ั ,ิ การ
ประทวง,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,เหตุการณทางการเมือง และเหตุการณอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษัทฯ
5.ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของทีม
่ ีคา อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู
เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบต
ั ิเหตุจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
6.เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดใชบริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
ละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืนได ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
7.เมื่อทานตกลงชําระคามัดจําหรือชําระคาทัวรทั้งหมด กับทางบริษัทฯแลว ทางบริษัทฯถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขและขอตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกขอแลว

ขอมูลเพิ่มเติม
*** สําหรับรายการทัวรที่มีการพักคางคืน เนื่องจากการวางแปลนของหองพัก ในแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักในแตละที่ตางกัน อาทิ เชน หองพักเดี่ยว(Single) หองพักคู(Twin/Double) หรือหองพัก 3 ทาน(เสริม
เตียง) หองพักอาจจะไมติดกัน
*** การเดินทางเปนครอบครัว หากทานมาเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัวที่ตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ อาทิ นั่งรถเข็น เด็ก และผูสูงอายุ มีโรคประจํา ตัว ทานและครอบครัวตอ งใหการดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทานเองดวย เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกหรือหัวหนาทัวรตองดูแล
คณะทัวรทั้งหมด
*** ทางบริษัทฯ แตงโมทัวร จํากัด ขอขอบพระคุณทานที่ไววางใจและเลือกใชการบริการทองเที่ยวของทางบริษัทฯ
ในการพาทานและครอบครัวเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะไดรับความสะดวกสบายและ
ประทับใจกับการบริการในครั้งนี้
TM : หาดใหญ-ตะรุเตา-เกาะหลีเปะ 3วัน2คืน (เครื่องSL)

หนา 4 จาก 5

