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Tour Code: TMHDYWE19041400  

 

มนตเ์สน่หม์ลัดีฟเมืองไทย 
หาดใหญ่-เกาะตะรเุตา-หลีเป๊ะ 3วนั2คืน 
อทุยานแห่งชาติเกาะตะรเุตา-เกาะหลีเป๊ะ-เกาะไข่-หาดหินงาม 

ซ ุม้ประตหิูนโคง้-รอ่งน ้าจาบงั-เกาะอาดงั-เลน่น ้าด าน ้าชมปะการงั-ชอ้ปป้ิงหาดใหญ่ 
 

 
เดนิทางโดยสายการบนิไทยสไมลแ์อรเ์วย ์และ รถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทีห่าดใหญ ่

พัก วารนิทรบ์ชี รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ 2 คนื 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันทีเ่ดนิทาง  
       14-16 เมษายน 2562  (เทศกาลวันสงกรานต)์    16,400.- 
วันแรกของการเดนิทาง                                                                               วันอาทติยท์ี ่14 เมษายน 2562 
สนามบนิสวุรรณภมู-ิหาดใหญ่-ปากบารา-เกาะตะรุเตา-เกาะไข-่เกาะหลเีป๊ะ-วารนิทรบ์ชี รสีอรท์ 

04.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก  ชัน้ 4  ประตู3  ROW E 

เคานเ์ตอร ์สายการบนิไทยสมายล ์สงัเกตป้ายตอ้นรับ “แตงโมทวัร”์ มัคคเุทศกแ์ละเจา้หนา้ทีส่ง่กรุ๊ป คอย
ตอ้นรับท่านที่หนา้ทางเขา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ และอ านวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่น่ังและโหลด
สมัภาระ แลว้เดนิเขา้สูป่ระตทูางออกขึน้เครือ่ง 

06.10 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE259  

บรกิารอาหารว่างบนเครือ่ง 

07.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานหาดใหญ่ ทกุทา่นรับกระเป๋าสมัภาระจากสายพาน จากนัน้มัคคเุทศกน์ าทา่นสู่

ประตทูางออก เพือ่เปลีย่นการเดนิทางเป็นรถตูป้รับอากาศจ านวน 9 ทีน่ั่ง  

09.30 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา จังหวัดสตลู 

11.30 น. ถงึทา่เรอืปากบารา อ าเภอละงู จังหวัดสตลู เจา้หนา้ทีไ่กดเ์รอืรอตอ้นรับทีท่่าเรือ และน าคณะ ลงเรือสปีด

โบ๊ท สว่นตวั พรอ้มทมีงานไกดเ์รอื ทีเ่ชีย่วชาญทางทะล ออกเดนิทางมุ่งหนา้สู ่อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะ

ตะรุเตา เกาะประวัตศิาสตรท์ีไ่ดช้ือ่ว่า “สวรรคท์างทะเล” ทีล่อ้มรอบไปดว้ยทะเลสคีราม น าท่าน สกัการะ
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เจา้พ่อตะรุเตา เพือ่ความเป็นสริมิงคล  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(1) แบบบุฟเฟ่ตบ์นเกาะ 

13.00 น. เดนิทางสู ่เกาะไข ่ชมความมหัศจรรยข์อง ซุม้ประตหูนิโคง้ “ซุม้ประตแูห่งรัก” ทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคไ์ว ้

อย่างน่าอัศจรรย ์ซึง่มีความเชือ่ว่า ใครไดล้อดประตูนี้แลว้อธษิฐาน จะมีความรักชัว่นริันดร์ ใหท้่านได ้

บันทกึภาพเป็นทีร่ะลกึ บนเกาะไขท่ีใ่นอดตีเป็นทีว่างไขข่องเตา่ทะเล จนเป็นทีม่าของชือ่เกาะ 

15.00 น. คณะเดนิทางถงึ เกาะหลีเป๊ะ น าท่านเขา้สูท่ี่พัก วารนิทร ์บีช รีสอรท์ (หอ้ง AIR DELUXE) ผ่อนคลาย

อสิระกบัการเลน่น ้าบนเกาะหลเีป๊ะ ท่ามกลางบรรยกาศ น ้าทะเลสคีรามสดใส ชมพระอาทติยต์กยามเย็น 

ซึง่สวยงามมาก   

19.30 น. บรกิารอาหารค า่(2) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ 

ทีพ่ัก วารนิทร ์บชี รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ 

วันทีส่องของการเดนิทาง                                                                             วันจันทร ์ ที ่15 เมษายน 2562 
เกาะหลเีป๊ะ-ด าน ้าชมปะการัง-เกาะหนิซอ้น-หาดทรายขาว-เกาะหนิงาม-ร่องน ้าจาบัง-เกาะอาดงั 

06.00 น. รุ่งอรุณทีส่ดใสยามเชา้ บรกิารอาหารเชา้(3) ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ แลว้เตรยีมตวัทอ่งทะเล 

09.00 น. หลงัอิม่อร่อยกบัมือ้เชา้ น าทา่นลงเรอืเดนิทางสู ่เกาะหนิซอ้น เพือ่ด าน ้าตืน้ชมปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดส ี

ทีส่มบูรณ์และสวยงาม พรอ้มอุปกรณ์หนา้กากด าน ้ามบีรกิารใหท้กุทา่น ชมธรรมชาตขิองหนิ ทีว่างซอ้นกนั 

ทีเ่กดิจากธรรมชาต ิใหท้า่นไดบ้ันทกึภาพเก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ ไดเ้วลาพอสมควร น าทา่นด าน ้าชมปะการังที ่

เกาะผึง้ จากนัน้พาทา่นไปชมความสวยงามของ เกาะไผ่ หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย 

12.00 น. คณะเดนิทางถงึ หาดทรายขาว เกาะราวี บรกิารอาหารกลางวัน(4) แบบบุฟเฟ่ต์ หลังอาหารใหท้่าน

พักผ่อนเลน่น ้าบนชายหาด ตามอัธยาศยั สมัผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น ้าทะเลสเีขยีวมรกตซึง่หาดู

ไดย้ากมาก  

14.00 น. เดนิทางจากเกาะราว ีสู ่อ่าวสอง เกาะอาดงั ด าน ้าดูปะการังทีส่วยงาม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหนิ

งาม ชมหาดหนิงาม อันเกดิจากธรรมชาตสิรา้งมา หนิกลมมนยามคลืน่ซัดกระทบหนิ จะเกดิความมันแวว

วาวของหนิ ทีก่ระทบแสงแดดดสูวยงามมาก (หา้มทุกท่านเก็บหนิออกมาเด็ดขาด) และน าท่านด าน ้าชม

ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง และปะการังอ่อนที ่ร่องน ้าจาบัง ประดุจดั่งสวรรคแ์ห่งโลกใตน้ ้า ชมฝูง

ปลานานาชนดิ เลน่น ้าทะเลสฟ้ีาครามทีไ่ลโ่ทนมาจนเป็นสเีขยีวมรกต อสิระใหท้่านพักผ่อนตามอสิระ ได ้

เวลาพอสมควร น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลเีป๊ะ เขา้สูท่ีพ่ัก พักผ่อน เลน่น ้าตามอสิระ 

19.30 น. บรกิารอาหารค า่(5) ทีร่า้นอาหารชารน่ีา จากนัน้พักผ่อนยามค า่คนื ทา่มกลางธรรมชาตทิีข่บักลอ่ม 

ทีพ่ัก วารนิทร ์บชี รสีอรท์ เกาะหลเีป๊ะ 

วันทีส่ามของการเดนิทาง                                                                              วันอังคารที ่16 เมษายน 2562    
เกาะหลเีป๊ะ-ปากบารา-ชอ้ปป้ิงตลาดกมิหยง-หาดใหญ ่

07.00 น. รุ่งอรุณทีส่ดใส บรกิารอาหารเชา้(6) ที่หอ้งอาหารของรีสอร์ท สดชืน่กับบรรยากาศยามเชา้รมิทะเล 

พักผ่อนเลน่น ้าทะเล จนถงึเวลานัดหมาย 

09.00 น. ใหท้า่นบันทกึภาพและเก็บสมัภาระ เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่ทา่เรอืปากบารา โดยเรอืสปีดโบ๊ท 

11.30 น. เดนิทางถงึ ทา่เรอืปากบารา น าทา่นขึน้รถบัสคนัเดมิ  

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน(7) ทีร่า้นอาหารลานขา้ว 

13.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ่ เชญิทา่นพักผ่อนบนรถ 

15.00 น. เดนิทางถงึ หาดใหญ่ ใหท้า่นไดเ้ดนิเทีย่วและเลอืกซือ้สนิคา้ของฝากที ่ตลาดกมิหยง ไดต้ามอสิระ  

16.00 น. สมควรแกเ่วลานัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ่ 

17.00 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ น าท่านเช็คอนิสมัภาระและรับบัตรขึน้เครื่อง เดนิเขา้สู่ประตู

ทางออกขึน้เครือ่ง 

18.20 น. น าทา่นเหริฟ้ากลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์เทีย่วบนิที ่WE264 

19.45 น. เดนิทางกลบัถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิารทวัร ์ เทศกาลสงกรานต ์  14-16 เมษายน 2562 

ผูใ้หญ่ ราคาทา่นละ (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 16,400  บาท 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 16,400  บาท 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 16,400  บาท 
เด็กไม่เกนิ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น ไม่มเีตยีงเสรมิ 15,400  บาท 
ผูใ้หญ่ พักหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 2,500  บาท 

หมายเหต ุ เดนิทางโดยสายการบนิไทยสมายล ์และรถตูป้รับอากาศ 9 ทีน่ั่ง ทีห่าดใหญ ่

 
สิง่ทีค่วรน าตดิตวั 

1.ยารักษาโรคประจ าตวั,ชดุทีส่วมใสส่บาย,ชดุสภุาพส าหรับการเขา้ชมวัด,รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

2.กลอ้งถา่ยรูป,โทรศพัทม์อืถอื,แบตส ารอง,ทีช่ารต์โทรศพัท,์อปุกรณก์นัแดด,ร่มพับ,ชดุเลน่น ้า 

3.ของใชส้ว่นตวัทา่น อาท ิแปรงสฟัีน,ยาสฟัีน,แชมพูสระผม,ครมีตา่งๆ(ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารคา้งคนื) 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีร้วม 

1.คา่รถบัสปรับอากาศ รับสง่ทา่อากาศยานหาดใหญ่-สตลู พรอ้มคนขบัทีช่ านาญทาง 

2.คา่ตัว๋เครือ่งบนิ สวุรรณภมู-ิหาดใหญ่ สายการบนิไทยสมายล ์ 

   คา่ตัว๋เครือ่งบนิ หาดใหญ-่สวุรรณภมู ิสายการบนิไทยสมายล ์ 

3.คา่โรงแรมทีพ่ัก 2 คนื ตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่ (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

4.คา่อาหาร 7 มือ้ ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

5.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

6.คา่พาหนะทอ้งถิน่(ถา้ม)ี ตามทีร่ะบุในรายการทวัร ์

7.คา่เครือ่งดืม่และของขบเคีย้ว บรกิารบนรถในระหวา่งการเดนิทาง 

8.คา่มัคคเุทศก ์ทีค่อยดแูลและอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

9.คา่ประกนัอุบัตเิหตใุนระหว่างการเดนิทาง 

   (คา่ประกนัอุบัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีทีเ่กดิ 

   จากอุบัตเิหต ุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท ตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

10.คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% 

อตัราคา่บรกิารทวัรน์ ีไ้มร่วม 

1.คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืรายการทวัรท์ีร่ะบุ อาท ิคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่ตา่งหาก,คา่รกัษา  

   พยาบาล(ในกรณีทีเ่กดิจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

2.คา่อาหารมือ้ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการทวัร(์มือ้ทีท่านอสิระ),คา่โทรศพัทแ์ละคา่เครือ่งดืม่มนิบิารใ์นหอ้งพักโรงแรม 

3.คา่ใชจ้่ายทีม่กีารเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่ว ทีเ่กดิจากผูเ้ดนิทางเอง 

4.คา่ธรรมเนียมสถานทีท่อ่งเทีย่ว ส าหรับชาวตา่งชาตทิีต่อ้งช าระเพิม่ อาท ิคา่ธรรมเนียมอุทยานแห่งชาต ิ

5.คา่ทปิมัคคเุทศก ์และพนักงานขบัรถ อันเห็นสมควรดว้ยน ้าใจของทา่น 

การจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ ัง่ 

1.เมือ่ท าการจองทวัรแ์ลว้ กรุณาแจง้ชือ่-นามสกลุ,ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศพัทข์องผูเ้ดนิทางในการตดิตอ่ ส าหรับการ 

   ออกใบแจง้หนี้และใบรับเงนิของทา่น และท าการช าระคา่มดัจ าทวัร ์ทา่นละ 5,000 บาท เพือ่เป็นการยนืยนัการจอง 

   ทวัร ์โดยการโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบรษัิทฯ ดงัรายละเอยีด 

2.การจองทวัรแ์ละการส ารองทีน่ั่งบนรถจะสมบรูณ์ ก็ตอ่เมือ่มกีาร วางเงนิมัดจ า เขา้มาทีบ่รษัิทฯ เพือ่เป็นการยนืยันการ 

   จองทวัร ์จงึจะถอืว่าไดท้ าการจองทวัรแ์ละส ารองทีน่ั่งเสร็จสมบูรณ์ ทีน่ั่งจะไม่ถกูตดั 

3.กรุณาสง่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง ใหท้างบรษัิทฯ กอ่นการเดนิทาง 15 วัน เพือ่ใช ้

   ส าหรับการใสช่ือ่ตัว๋เครือ่งบนิ(ส าหรบัทวัรเ์ครือ่งบนิ) และการท าเอกสารประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างการเดนิทาง 

4.การช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื กรุณาช าระกอ่นการเดนิทาง 15 วันเป็นอยา่งนอ้ย เนื่องจากบรษัิทฯตอ้งส ารอง 

   คา่ใชจ้่ายตา่งๆ อาท ิคา่โรงแรมทีพ่ัก คา่รถ คา่อาหารและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯ จะถอืว่า ทา่นยกเลกิ 
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   ทวัรโ์ดยอัตโนมัต ิและไม่สามารถเรยีกรอ้งเงนิคา่มัดจ าคนืได ้ 

การยกเลกิการเดนิทาง 

1.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน  ทางบรษัิทฯจะคนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2.แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน  ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่มัดจ าทวัร ์

3.แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 14 วนักอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะเก็บคา่ใชจ้่าย เต็มจ านวนของราคาทวัร ์

4.การไม่มาช าระเงนิคา่ทวัรต์ามทีก่ าหนด  ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทวัรท์ัง้หมด  

หมายเหต ุกรณุาอา่นรายละเอยีดทุกขอ้หมายเหต ุ

1.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีม่ผีูร้่วมเดนิทางไม่ถงึ

ตามทีก่ าหนดไว ้ 

2.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัราคาคา่ทวัร ์หากมกีารปรับราคาคา่น ้ามันขึน้ กอ่นการเดนิทาง หรอืมกีารปรับ 

   ราคาคา่น ้ามันและภาษีน ้ามัน(กรณีเดนิทางโดยเครือ่งบนิ) 

3.ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วหรอืบางประการ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ เพือ่ 

   ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของสถานทีแ่ละเวลา ทัง้นี้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของทา่นเป็น 

   ส าคญั หรอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไม่สามารถแกไ้ขได ้และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยี หรอืไดร้ับ 

   บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของมัคคเุทศกห์รอืหัวหนา้ทวัร ์

4.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ,เหตกุารณ์ภยัธรรมชาต ิ เหตกุารณ์อืน่ๆ    

   ทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบรษัิทฯ 

5.ทางบรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิการสญูหายสิง่ของทีม่คีา่ อันเนื่องมาจากความประมาทของตวัผู ้

   เดนิทาง,เกดิการโจรกรรม,อุบัตเิหตจุากความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

6.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าทา่น 

   ละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนืได ้ไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

7.เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มัดจ าหรอืช าระคา่ทวัรท์ัง้หมด กบัทางบรษัิทฯแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นรับทราบและยอมรับ 

   เงือ่นไขและขอ้ตกลงของหมายเหตทุัง้หมดทกุขอ้แลว้ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

*** ส าหรับรายการทวัรท์ีม่กีารพักคา้งคนื เนื่องจากการวางแปลนของหอ้งพัก ในแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท า

ใหห้อ้งพักในแต่ละทีต่่างกัน อาท ิเชน่ หอ้งพักเดีย่ว(Single) หอ้งพักคู่ (Twin/Double) หรือหอ้งพัก 3 ท่าน (เสรมิ

เตยีง) หอ้งพักอาจจะไม่ตดิกนั 

*** การเดนิทางเป็นครอบครัว หากทา่นมาเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครัวทีต่อ้งไดร้ับการ

ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิน่ังรถเข็น เด็ก และผูส้งูอายุมีโรคประจ าตัว ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเองดว้ย เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะจากหลายครอบครัว มัคุเทศกห์รือหัวหนา้ทัวรต์อ้งดูแล

คณะทวัรท์ัง้หมด 

*** ทางบรษัิทฯ แตงโมทวัร ์จ ากดั ขอขอบพระคณุทา่นทีไ่วว้างใจและเลอืกใชก้ารบรกิารทอ่งเทีย่วของทางบรษัิทฯ 

ในการพาทา่นและครอบครวัเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ และหวังเป็นอย่างยิง่ว่า ทา่นจะไดร้บัความสะดวกสบายและ

ประทบัใจกบัการบรกิารในครัง้นี้ 


