เจาะลึก"หมู่เกาะตะรุเตา หลีเป๊ะ" 5 วัน 2 คืน

สปีดโบ๊ท เหมาลา - อาหารครบทุกมือ้ - พักห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน ที่ วารินทร์บชี รีสอร์ท
กาหนดการเดินทาง วันที่ 12-16 เม.ย. 60

ราคา 10,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ

วันที่1

กรุงเทพฯ - เดินทางสู่อาเภอละงู จังหวัดสตูล

วันที่2

ลงเรือสปีดโบ๊ท เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ - ถนนคนเดิน Walking Street

วันที่3

ดาน้า Snorkeling ที่ เกาะหินงาม - ร่องน้าจา บัง - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง - เกาะหลีเป๊ะ

วันที่4

นั่งเรือสปีดโบ๊ทสู่ปากบารา - อาเภอไชยา, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พระธาตุไชยา - เดินทางกลับ

วันที่5

กรุงเทพฯ

วันแรก
18.00 น.
19.00 น.
วันที่สอง
07.00 น.
09.30 น.
10.00 น.

กรุงเทพฯ - สตูล
(-/-/D)
คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบด้านหน้า บริษัทฯ ถนนเจริญราษฎร์ เจ้าคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านสัมภาระ
แก่สมาชิกทุกท่าน
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ / รถโค้ชปรับอากาศ 2ชั้น รุ่นใหม่ สู่ อาเภอละงู จังหวัดสตูล
พร้อมบริการอาหารเย็น(1)แบบกล่อง และเครื่องดื่มบนรถ
ปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ
(B/L/D)
ถึง จังหวัดสตูล รับประทานอาหารเช้า (2)
เดินทางสู่ท่าเรือปากบารา อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ถึงท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล
จากนั้น นาคณะลงเรือสปีดโบ๊ทพร้อมทีมงานมัคคุเทศก์ทางทะเลที่เชี่ยวชาญ
มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ชมเกาะประวัตศิ าสตร์อุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าสวรรค์ทางทะเล ที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลสีคราม หาด
ทรายขาวสะอาดสุดตา นั่งเรือต่อ ชมเกาะไข่ ชมความมหัศจรรย์ของซุม้ ประตูหินธรรมชาติ ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใด
ได้ลอดซุ้มประตูนี้แล้วอธิษฐานจะมีความรักชั่วนิจนิรันดร์ แต่ในความเป็นจริงที่ได้ชื่อว่าเกาะไข่ เนื่องจากในอดีตเป็นที่
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19.00 น.
วันที่สาม
07.00 น.

12.00 น.

17.00 น.
19.00 น.
วันที่สี่
07.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

วางไข่ของเต่าทะเล ให้คณะได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก คณะนั่งเรือต่อสู่ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ ผ่านชมเกาะแก่งกลาง
ทะเลมากมายกับบรรยากาศที่สดชื่นของภูมิทัศน์ตลอดทาง บริการอาหารกลางวัน(3) แบบกล่อง
จากนั้นเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าสู่เกาะหลีเป๊ะ จัดเก็บสัมภาระเข้าสู่ที่พัก วารินบีช รีสอร์ท (รีสอร์ทห้องแอร์)
ผ่อนคลาย อิสระ กับฟ้าสวย ทะเลใส หรือ เที่ยวชมวิถีชีวิตของชนชาวประมง “อุรักราโว๊ย” ชาวเกาะดั้งเดิมบนเกาะ
หลีเป๊ะ เพลิดเพลินกับกีฬาชายหาด สุขสบายใจตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น(4) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หรือ เที่ยวชมแสงสียามค่าคืนบนถนนคนเดิน Walking Street
ตามอัธยาศัย
ดาน้าตืน้ ดูปะการัง - เกาะหินงาม - ร่องน้าจาบัง - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง (B/L/D)
บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ รับฟังการสาธิตการใช้อุปกรณ์
ดาน้า (Snorkeling) และวิธีดาน้าชมปะการังที่ถูกวิธีโดยทีมงานมัคคุเทศก์ที่
ชานาญงาน
จากนั้น ล่องลิ่วสู่ เกาะหินงาม หนึ่งเดียวกับความมหัศจรรย์ในโลกที่ก้อนหินทุก
ก้อนกลมมน เมื่อโดนน้าจะเกิดประกายสีทองล้อแดดแวววาวเหมือนหินเจียระไน
นั่งเรือต่อสู่ ร่องน้าจา-บัง ดาน้าชมปะการังเจ็ดสี ซึ่งจุดนี้มีปะการังอ่อนมากมาย
ล้วนสวยงามยิ่ง รวมทั้ง ดอกไม้ทะเล ดาวขนนกหลากสี ปะการังต้นสน และฝูง
ปลานานาชนิดและที่นี่สวยงามติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก
เดินทางต่อสู่ เกาะราวี ซึ่งเป็นจุดพักผ่อน บริการอาหารกลางวัน(6) (แบบปิกนิก) หลังอาหารกลางวันให้คณะได้
ร่วมบันทึกภาพกับทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและดาน้าชมปะการังน้าตื้น เช่น
ปะการังสมอง ปะการังเขากวาง ได้สะดวกสบายตามอัธยาศัย จากนั้น ล่องเรือสู่
เกาะยาง แวะด้าน้าชมปะการังแข็งหลากหลายชนิด ได้เวลา ชื่นชมความงามของ
หาดทรายยาวสุดสายตาสัมผัสเม็ดทรายละเอียดดุจฝุ่นแป้งบน เกาะอาดัง
นาคณะกลับสู่ที่พักบน (รีสอร์ทห้องแอร์) เกาะหลีเป๊ะ อิสระกับการพักผ่อน
บริการอาหารค่า(7) ผ่อนคลาย สบายใจ ท่ามกลางธรรมชาติที่ขับกล่อมร่วมบรรเลง
เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - ไชยา
(B/L/D)
บริการ อาหารเช้า (8) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท สดชื่นกับบรรยากาศยามเช้าริมทะเลท่าม
กลางอากาศอันบริสุทธิ์ อิสระให้คณะเล่นน้าตามอัธยาศัย หรือ เดินเล่นบริเวณด้านหน้าที่พัก
เก็บประสบการณ์ บันทึกความประทับใจ จัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีด
โบ๊ท
คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา บริการอาหารกลางวัน (9) ณ.ร้านอาหาร......................
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13.00 น.
18.00 น.
วันที่ห้า
05.00 น.

เดินทางสู่อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี แวะนมัสการองค์พระธาตุไชยา พระธาตุศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน
สมัยอณาจักรศรีวิชัย
บริการอาหารเย็น(10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางกลับกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

หมายเหตุ

โปรแกรมการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศ โดยคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็นสาคัญ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน วันที่ 12-16 เม.ย. 60
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาท่านละ 10,900.เด็ก อายุ 2-12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ
9,900.พักเดี่ยว โปรดสอบถามอัตราค่าบริการเพิ่มเติม
อัตรานี้รวม
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
- ค่าเรือท่องทะเลตะรุเตา (สปีดโบ๊ทเหมาลา)
- ค่าที่พัก 2 คืน (ห้องแอร์)
- ค่าอาหาร 10 มื้อ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท
- ค่าธรรมเนียม (ค่าธรรมเนียมสาหรับชาวต่างชาติจ่ายตามจริง ณ สถานที่เรียกเก็บ)***
อัตรานี้ไม่รวม - ค่าภาษี VAT 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านเรียกสั่งเป็นพิเศษ
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรม
เงื่อนไขการจอง
1.กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 3,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่ง ชื่อ - นามสกุลผู้เดินทาง ที่สะกดถูกต้อง
ตามบัตรประชาชน และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ(ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วันทาการ
(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
- กรณียกเลิกการเดินทาง
* หากแจ้งหลังจากจ่ายเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 2,000 บาท
* หากแจ้งระหว่าง 15 วันทาการ ก่อนวันเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินใดๆทั้งสิ้นให้กับลูกค้า
- กรณีที่มีการจองต่ากว่า 30 ท่าน ให้บริการด้วยโดยรถตู้ VIP
- กรณีที่มีการจองต่ากว่า 8 คน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้ โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชาระไว้แล้วทั้งหมด
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