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ก ำหนดกกำเดกนดาำ  (ดฉพำะกเุ๊ปดหนมำดา่ำด้ัด) 
วดัแเก สดำมบนดหนำกใหนญ่ - า่ำดเือปำกบำเำสตูล – ดกำะตะเุดตำ – ดกำะไข่ – ดกำะหนลดีป๊ะ                                  (- / L / D) 
08.00 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ จากนั้นน าท่าเดินทางสู่ ท่าเรือปาก

บารา จ.สตูล   
10.30 น.  ถึงท่าเรือปากบารา เตรียมสัมภาระพร้อมลงเรือ  คณะลงเรือสป๊ีทโบ๊ท  จอยกบั

ท่านอ่ืน ทางคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตามนาน 
ดกำะตะเุดตำ ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศก์ผูช้  านาญใน
เส้นทางน้ี และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยทีมสตา๊ฟผูเ้ป็นมิตร  

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด  (1 ) แบบกล่อง จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ 
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 หลงัจากนั้นน าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสัญญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ ดกำะไข่ 
เกาะท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัมุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุายำดแห่น ชำตนหนมู่ดกำะตะเุ
ดตำ ใหค้ณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุม้ประตูหินธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือ
ถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึงท่านไดม้ายนือยู ่ณ ท่ีแห่งน้ี ดกำะไข่ าะดล
สตูล 

16.00 น. น าท่านเยีย่มชมหมู่บา้นชาวเล เดินเล่นน ้า walking Street  บนเกาะหลีเป๊ะ จากนั้นน าชม พระอาทิตยต์ก ท่ีขอบฟ้า
อนัดามนัใต ้ณ Sunset Beach  

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (2) 
พกั  ณ คณะดลอืกาีพ่กั  จำกก้ำดล่ำ    ดป็ดเะกับ  3 กำว หนเือ เะกับดกียวกดั 

วดัาีส่อ  ดกำะหนลดีป๊ะ – ดกำะอำกั เำว ี- หนำกาเำยขำว-ดกำะยำ -ดกำะหนนด ำม                                      (-/L/D)                                                           
06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) จากนั้นอิสระ กบัการเล่นน ้าชายหาดพทัยา 
08.00 น. น าท่านสัมผสัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจ ดูปะการัง โซนในอยา่งจุใจ ใชเ้รือ

หางยาว น าเท่ียวทะเลสตูล ท่านเดินทางสู่ดกำะหนนด
 ำม ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชม
ปะการังเจด็สี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม 
ณ เ่อ ด ำ้จำบั  

12.00 น. บริการอาหารกลางวนั ณ ชายหาด (4)  แบบกล่อ  
บ่าย จากนั้น น าท่านเล่นน ้าหนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลานานาชนิด และต่อดว้ยจุด

ด าน ้า ณ อ่ำวสอ  จุดชมปะการังสมองนานาชนิด หลงัจากนั้นน าท่านชม
ปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ณ ดกำะยำ  และน าท่านออกเดินทางสู่ ดกำะ
หนลดีป๊ะ 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5) 
พกั  ณ คณะดลอืกาีพ่กั  จำกก้ำดล่ำ    ดป็ดเะกับ  3 กำว หนเือ เะกับดกียวกดั 

วดัาีส่ำม หนลดีป๊ะ-ล ักำว ี– ดคดบนล้คำเ์ – ช้อปตลำกกวัฮ์                                                                            (B/L/D) 
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (6) จากนั้นอิสระ กบัการเดินเล่นพกัผอ่นกบับรรยากาศยามเชา้

หนา้หาด 
10.00 น. น าคณะตรวจหนงัสือเดินทาง ผา่นด่าน เพื่อเตรียมตวัอ าลาทอ้งทะเลอนัดามนัใต ้สู่เกาะลงักาว ี
11.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่เกาะลงักาว ี
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13.30 น. เดินทางถึง ดกำะล ักำว ีตรวจหนงัสือเดินทาง  

 บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (7) 

15.00 น. จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ ดคดบนล้คำเ์ (Cable Car) ณ สถานีกระเชา้ตน้ทาง 
มีหมู่บา้น Oriental Village ให้ท่านไดถ่้ายรูปตามมุมต่างๆ เช่น สะพาน
ญ่ีปุ่น มุมของท่ีระลึก  ท่านจะไดน้ัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีทนัสมยั ซ่ึงอยูสู่งกวา่
ระดบัน ้ าทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทศันียภาพบนยอดเขา Mat Clncang 
ภายในออ้มกอดธรรมชาติท่ีเงียบสงบของเกาะลงักาวี และทศันียภาพของ

เกาะตะรุเตาของฝ่ังทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง ร่ืนรมยไ์ปกบัธรรมชาติ สายลม  ทอ้งทะเลสีคราม 

17.00 น. สมน าคณะเดินทางสู่ ยา่นชอ้ปป้ิง ณ ย่ำดตลำกกวัฮ์ ใหท้่านไดเ้ลือกสินคา้ปลอดภาษีไดอ้ยา่งจุใจ อาทิ เหลา้ บุหร่ี 
โรตี เคร่ืองส าอาง น ้าหอม ชอ้คโกแลต เส้ือผา้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เคร่ืองครัวนานาชนิด ฯลฯ 

ค ่า  บริการอาหารค ่า ณ ร้านอาหาร (8) 

พกั  ณ คณะดลอืกาีพ่กั  จำกก้ำดล่ำ    ดป็ดเะกับ  3 กำว หนเือ เะกับดกียวกดั 

วดัาีส่ี่ ล ักำว ี– สุสำดพเะดำ มัสสุหนเี –  พนพนาธภัณา์ -  กำตำเัดล ั (เูปป้ัดดกอนดาเีย์)-า่ำดเือต ำมะล ั-สดำมบนด
หนำกใหนญ่                                                                                                                                                     (B/L/--) 

06.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (9) 

08.00 น. จากนั้นน าคณะชม พนพนธภัณฑ์กเ.มหนำธีเ์  มูฮมัหมดั ชมของท่ีระลึกท่ีนานา
ประเทศมอบไวใ้ห้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจ านวนมาก อาทิ เคร่ืองแก้ว
คริสตลั รถยนต์  ผา้ไหม ฯลฯจากนั้นน าท่าน
เยี่ยมชม สุสำดพเะดำ มัสสุเี ผู ้สาปเกาะ

ลงักาวีไว ้7 ชัว่อายุคน บดัน้ีช่วงเวลาไดผ้่านพน้มาแลว้ เกาะลงัการวี ความ
เจริญรุ้งเรืองข้ึน ต่างคนก็ต่างหลัง่ไหลมาเพื่อชม สุสานของพระนางฯ และขอ
พร (ตามความเช่ือ)  

 จากนั้นน า คณะเดินทางสู่ ท่าเรือกวัฮ ์เพลิดเพลินกบับรรยากาศอนัร่มร่ืน พร้อม
ถ่ายภาพคู่กบั "กำตำเัดล ั” พญานกเหยีย่วสัญลกัษณ์ของเกาะลงักาวไีวเ้ป็นท่ีระลึก 
หรือจะเพลิดเพลินกบัการซ้ือสินคา้ปลอดภาษี บริเวณท่าเรือกวัฮ ์ซ่ึงมีสินคา้มากมาย
ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือ 

12.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัโดยเรือเฟอร์ร่ีปรับอากาศ (VIP)  พร้อมอุปกรณ์นิรภยั เช่น ส้ือชูชีพ เป็นตน้ 

13.30 น. ถึงท่าเทียบเรือต ามะลงัโดยสวสัดิภาพ  ทีมงานอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกท่านในการจดัเก็บสัมภาระข้ึนรถ 
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  บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร (10) 

 จากนั้นน าคณะเดินทางกลบัสู่ สดำมบนดหนำกใหนญ่ 

17.30 น. คณะเดินทางถึงสนามบินตรังโดยสวสัดิภาพ พร้อมทั้งรอยยิม้และความประทบัใจ 
ดาีย่ว ดกำะล ักำว ีดกำะหนลดีป๊ะ ให้นถูกใจ ไปกบัดเำ ดาีย่วสดุกาวัเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
อตัเำค่ำบเนกำเ  ผู้ดกนดาำ  25 า่ำด    

 

จ ำดวดผู้เ่วมดกนดาำ  
ดเน่มสดำมบนดหนำกใหนญ่ 
ใช้ดเือหนำ ยำวก ำด ำ้ 

ผู้ใหนญ่พกัห้นอ ละ 2-3 า่ำด เำคำา่ำดละ 
พกั วำเนดบีช เีสอเ์า  ดกำะหนลดีป๊ะ ( หนลดีป๊ะ ) 
พกั BAHAGIA HOTEL LANGKAWI ( ล ักำว ี) 

8,290.- 

ผู้ใหนญ่พกัห้นอ ละ 2-3 า่ำด เำคำา่ำดละ 
พกั วำเนดบีช เีสอเ์า  ดกำะหนลดีป๊ะ ( หนลดีป๊ะ ) 
พกั BELLA VISTA HOTEL & SPA ( ล ักำว ี) 

8,490.- 

 
                        ***ในโปรแกรมทวัร์จะอาหารท่ีเป็นเช็ตกล่อง 2 ม้ือ  
                               กรณีลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนเป็นบุปเฟ่ อาหาร 4 อยา่ง + เพิ่ม 100 บาท/ม้ือ/ท่าน ครับ 

 

จ ำดวดผู้เ่วมดกนดาำ  
ดเน่มสดำมบนดหนำกใหนญ่ 
ใช้ดเือหนำ ยำวก ำด ำ้ 

ผู้ใหนญ่พกัห้นอ ละ 2-3 า่ำด เำคำา่ำดละ 
พกั สนตำ เีสอเ์า ดกำะหนลดีป๊ะ ( หนลดีป๊ะ ) 
พกั BAHAGIA HOTEL LANGKAWI ( ล ักำว ี) 

11,300.- 

ผู้ใหนญ่พกัห้นอ ละ 2-3 า่ำด เำคำา่ำดละ 
พกั สนตำ เีสอเ์า ดกำะหนลดีป๊ะ ( หนลดีป๊ะ ) 
พกั BELLA VISTA HOTEL & SPA ( ล ักำว ี) 

11,500.- 
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อตัเำค่ำบเนกำเดี้เวม  
 ค่าเรือสบีทโบท้เดินทาง ไป-กลบั (จอยกบัลูกคา้ท่านอ่ืน  ) 
 ค่าเรือเฟอร์ร่ี ไป-กลบั ลงักาว ี 
 ค่ารถตู ้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่  
 ค่าเรือหางยาวบนหลีเป๊ะ สู่กิจกรรมด าน ้า 
 ค่ารถบสัท่ีใชบ้นเกาะลงักาว ี
 ค่าเรือไปเกาะลงักาว ี
 ค่าท่ีพกั  3 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร10 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัเำค่ำบเนกำเดีไ้ม่เวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าหอ้ง + อาหารเชา้ท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
ด ื่อดไขกำเช ำเะค่ำบเนกำเ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 
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- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

ด ื่อดไขกำเยกดลนกกำเดกนดาำ  
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 
ด ื่อดไขและข้อก ำหนดกอื่ดๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
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ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี เดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  

 
 

 


