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อทุยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา–เกาะหลีเปะ 
มัลดีฟส..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน 

วันแรก    สนามบินหาดใหญ-ทาเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข – เกาะหลีเปะ                                                                      

05.00 น. คณะพรอมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  เคาเตอร D สายการบินไทยสไมล  
เจาหนาท่ี  SodA..คอยใหการตอนรับ และ
อํานวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง
พรอมแจกหนากากและเจลลางมือ 

07.00 น. เหินฟาสูสนามบินหาดใหญ โดยสายการบิน
ไทยสไมล เท่ียวบินท่ี WE 259(บนเครื่อง
บริการอาหารวาง แตใหนํามาทานดานลาง 

08.30 น. คณะ เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ นําทุกทานเดินทาง โดยรถตูปรับอากาศ
เดินทาง..สูทาเรือปากบารา ระหวางทางบริการทาน ดวยอาหารกลอง (1)  

10.30 น. คณะเดินทางถึงทาเทียบเรือปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล  มีเจาหนาท่ี 
คอยใหการตอนรับพรอมอํานวยความสะดวกแกทาน  

11.30 น. นําคณะลงเรือ  Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอ่ืน)  มุงหนาสูเกาะตะรุ
เตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณของทองทะเลอันดามัน 
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12.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระใหทานไดพักอริบท พรอมถายรูปเกาะตะ
รุเตาเปนท่ีระลึก กอนนําทานเดินทางตอ 

12.15 น. นําทานแวะชมซุมประตูหินคลายงวงชาง
ซึ่งเรียกวา เกาะไข  (ซุมประตูแหงรัก)  
สัมผัสน้ําทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเปน
สัญลักษณของจังหวัดสตูล  ใหทานได
ถายภาพไวเปนท่ีระลึก สมควรแกเวลานํา
ทานเดินทางสูเกาะหลีเปะ  

14.30 น.  คณะเดินทางถึง เกาะหลีเปะ  นําคณะ เขา
สูท่ีพัก....  รับประทานอาหารกลางวัน  
 
(มื้อที่ 2) หลังอาหาร ของรีสอรท เชิญสมาชิกสงตัวแทน
ลงทะเบียน รับกุญแจกหองพัก.. ใหทานไดอิสระกับการเลน
น้ําชายหาดบนเกาะหลีเปะ น้ําทะเลสีฟาครามสดใส   ชมพระ
อาทิตยตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก  

ที่พัก..หาดพัทยา..Chareena Beach Side  
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ที่พัก..หาดพัทยา Chareena Hill Beach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 3 )  ณ รานอาหารหรือ/หองอาหารของรีสอรท  

หลังจากอ่ิมอรอยกับอาหารม้ือค่ําทานไดดื่มด่ํากับบรรยากาศยามค่ําคืนของ
เกาะหลีเปะ ...พักผอน ตามอัธยาศัย  

วันที่สอง    หลีเปะ – หินซอน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราว ี
               เกาะอาดัง-หินงาม-รองน้ําจาบัง                                

08.00 น.  รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 4) ณ หองอาหารรีสอรท 
09.00 น.  หลังอ่ิมอรอยกับอาหารม้ือเชา นําทานดําน้ําต้ืนตามเกาะตางๆ ดวย เรือหาง

ยาวสวนตัว เดินทางสู เกาะหินซอน เพ่ือดําน้ําต้ืน ดูปะการังออน ปะการังเจ็ด
สีท่ีสมบูรณและสวยงาม  ชมธรรมชาติของหินท่ีวางซอนกันอันเกิดจาก
ธรรมชาติ   ใหทานไดบันทึกภาพไวเปนท่ีระลึก  
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ไดเวลาพอสมควรนําคณะออกเดินทาง ไปดําน้ําดูปะการังท่ี  เกาะผึ้ง จากนั้น
นําทาน ไปชมความสวยงามของ เกาะไผ,หมูเกาะดงและเกาะรอกลอย 
 
 
 
 
 
 
 

 
12.00 น. คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 

ขาวกลอง+ผลไม   ใหทานสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแปง น้ําทะเลสีเขียว
มรกตซึ่งหาดู ไดยากมาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บาย นําคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดําน้ําดูปะการังท่ี  อาวสอง เกาะอาดัง

 จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะหินงาม  ชมหาดหินงาม  อันเกิดจาก
ธรรมชาติสรางมา(หามนําเก็บออกมา) เม่ือคลื่นซัดกระทบหิน  จะเกิดความ
แวววาวของหินท่ีกระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก  จากนั้นนําทาน 
ดําน้ําดูปะการังน้ําต้ืนหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือ
ปะการังออน  ณ รองน้ําจาบัง  ประดุจดั่งสวรรคแหงโลกใตน้ํา ชมฝูงปลา
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นานาชนิด เลนน้ําทะเลสีฟาครามท่ีคอยๆ ไลโทนมาจนเปนสีมรกต ...อิสระ
กับการพักผอนตามอัธยาศัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ํา (มื้อที่ 6) เซตโตะ  ซีฟูด ณ รานอาหารถนนคนเดิน 

หลังอาหารใหทานพักผอนตามอัธยาศัย  

วันที่สาม   เกาะหลีเปะ – ทาเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ 

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเชา    รับประทานอาหารเชา (มื้อที่ 7 ) บุฟเฟต ณ รานอาหาร
ของรีสอรท  

หลังอาหาร ใหทานไดพักผอนบนเกาะหลีเปะตามอัธยาศัย   กอน เตรียมตัว
เดินทางกลับ  

09.30 น.  คณะทําการ Check Out อําลาท่ีพัก..นําทานเดินทางกลับสูจังหวัดสตูล  โดย
เรือสปดโบท 

11.00 น. คณะเดินทางถึงทาเทียบเรือปากบารา  คณะเดินทางสู อ.หาดใหญ 
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ หองอาหารลานขาว (มื้อที่ 8) 
บาย นําคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแกเวลานําคณะ เดินทางถึง

สนามบินหาดใหญ 
17.10 น. เหินฟากลับ สูสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสารการบินไทยสไมลเท่ียวบินท่ี  WE 

266 
18.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ  

การันตี บริการระดับ  
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งนี้โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
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ตารางวันเดินทาง 

วันเดินทาง ราคา / ทาน พักเดี่ยวเพิ่ม 

5 – 7 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

8 – 10 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

19 – 21 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

22 – 24 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

3 – 5 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

4 – 6 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

10 – 12 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

13 – 15 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

17 – 19 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

20 – 22 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

24 – 26 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

27 – 29 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

3 – 5 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

7 – 9 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

10 – 12 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

14 – 16 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

17 – 19 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

21 –23 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

28 –30 มกราคม 2565 13,900.-บาท 3,900.-บาท 

หมายเหตุ : คาใชจายสวนตางใหชําระเปนเงินสดกับมัคคุเทศกหนางาน 
1. สวนตางแถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู แถวที่ 1 เพิ่ม  600 บาท/แถวที่ 2 เพิ่ม 300 บาท 
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2. และสวนตางวันหยุดตอเนื่อง เพิ่ม 1,000 บาทตอทาน  เทศกาลปใหมเพิ่ม 1,500 
บาทตอทาน 
อัตราคาบริการนี้รวม 
     คาต๋ัวเครื่องบินสายการไทยสไมล พรอมน้ําหนัก 20 ก.ก 

     คา รถตูปรับอากาศ บริการรับสง หาดใหญ – ปากบารา - หาดใหญ 

 คาท่ีพักท่ีระบุในรายการ 2 คืน(หองละ 2 ทาน) 
 คาธรรมเนียมอุทยาน และคาเขาชมสถานท่ีตาง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 คาอาหารเลิศรส จํานวน 8 ม้ือ  
 คาไกดนําเท่ียว  

 คาประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ตอทาน  (ตาม
เงื่อนไขกรมธรรม) 

 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
  คาใชจายสวนตัวตาง ๆอาทิ คาโทรศัพท คาซักรีด คาอาหารท่ีส่ังเพ่ิม
นอกเหนือจากรายการ ฯลฯ 

      ทิปไกดและคนขับ ทานละ 300 บาทตอทริป  
เงื่อนไขการจอง  
- ชําระเงินในระบบผานแอปฯ เปาตัง ท่ีผูก G Wallet และไดรับสิทธิ์ตามโครงการ
เทานั้น 
- รายการทัวรเม่ือชําระเงินเพ่ือจองทัวรแลว ไมสามารถยกเลิก และไมสามารถคืนเงินได
ทุกกรณี 
- ชําระคาทัวรเต็มจํานวนไมมีการชําระเงินมัดจํา 
- ไมสามารถเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได 
- โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับลําดับการเท่ียวเพ่ือความเหมาะสม 
- ไมสามารถคืนเงินบางสวนกรณีท่ีไมไดรวมปริปในบางวัน 

 
 
 
 


