
 

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา-เกาะหลีเป๊ะ 

มัลดีฟส์..เมืองไทย 3 วัน 2 คืน 

วันแรก     สนามบินหาดใหญ่- ท่าเรือปากบารา- เกาะตะรเุตา- เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ                                                                      

05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ B สายการบินไทยสมายล์     

เจ้าหน้าท่ี SodA..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระใน

การเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ 

07.00 น.  เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เท่ียวบินท่ี WE 259            

 (อาหารว่างบริการตอนเครื่องลง) 

08.30 น.  คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ มัคคุเทศก์ รอต้อนรับ และนำทุกท่านเดินทาง 



 

โดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางสู่ท่าเรือปากบา

รา  

ระหว่างทางบริการอาหารกล่อง (1)  

10.30 น. คณะเด ินทางถึงท ่าเท ียบเร ือปากบารา 

อำเภอละงู จังหวัดสตูล  

11.30 น. นำคณะลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป)  

มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา สัมผัสธรรมชาติอัน 

อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบทพร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตา

เพื่อเป็นท่ีระลึกก่อนจะนำท่านเดินทางต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12.15 น. นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) 

สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล  ให้ท่านได้

ถ่ายภาพไว้เป็นท่ีระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 

14.30 น.   คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะนำคณะเข้าสู่ท่ีพัก บันดาหยา รีสอร์ทระดับ 4 ดาว  

พร้อมบริการอาหาร กลางวัน (ม้ือท่ี 2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลังอาหาร เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน  รับกุญแจห้องพัก..ให ้ท ่านได้

อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ  น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระ

อาทิตย์ตกยามเย็นซ่ึงสวยงามมาก  

         ท่ีพัก..หาดบันดาหยา..Bundhaya Resort ระดับ 4 ดาว    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               กรณีเปล่ียนพักห้อง Deluxe Room Pool Villa จ่ายเพิ่ม 1,200 บาท/ท่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 3 ) ณ ร้านอาหาร รักษ์เลซีฟู๊ด  หลังจากอิ่มอร่อย

กับอาหารม้ือค่ำ หลังอาหารอิสระให้ท่านเท่ียวชมบรรยากาศถนนคนเดินของ 

เกาะหลีเป๊ะ ...สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่ีพัก..พักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันท่ีสอง     เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหินซ้อน-เกาะรอกลอย-อ่าวลิง-เกาะผึ้ง-เกาะราวี-  

  เกาะอาดัง-เกาะหินงาม-ร่องน้ำจาบัง                                

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 4) ณ ห้องอาหารรีสอร์ท 

09.00 น.  คณะเตรียมพร้อมสวมเสื้อชูชีพให้เรียบร้อยก่อนนำท่านเดินทางด้วย (เรือหาง

ยาวส่วนตัวเฉพาะของกรุ๊ป) เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้

อย่างน่าอัศจรรย์ 

อิสระให้ท่านถ่าย

กับประติมากรรม

ทางธรรมชาติ  

ก ่ อ น น ำ ท ่ า น

เ ด ิ น ท าง ต ่ อ สู่  

เ ก า ะ ร อ ก ล อ ย 

เกาะที่ได้ชื่อว่ามี

น้ำทะเลที ่ใสหาด

ทรายขาวละเอียดและสวยงามท่ีสุดเกาะหน่ึงใน..เหมาะแก่การเล่นน้ำ ถ่ายรูป หรือ

เดินขึ้นเขา..ชมวิวเป็นอย่างมาก 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมควรแก่เวลานำคณะออกเดินทาง สู่ อ่าวลิง..ให้ท่านได้ทดลองวิธีการใช้

อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ก่อนนำท่านไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง ที่มีปะการังหลาก

พันธุ์และเหล่าปลาการ์ตูนสีสันสวยงามแปลกตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 น. คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ข้าว

กล่อง+ผลไม ้(บริเวณน้ีเป็นท่ีทำการอุทยานฯ มีห้องน้ำ และจำหน่ายอาหาร)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่าย   นำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังท่ี บริเวณด้านหลังเกาะหินงาม จุดดำน้ำ 

ดูปะการังท่ีสวยงามอีกแห่งหน่ึง ทีสมบูรณ์ด้วยปะการังนา ๆ ชนิดจากน้ันนำท่าน

เดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติ เมื่อคลื่นซัดสาด

กระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินท่ีกระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำท่านสู่จุด ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยงามที่สุดในทริปนี้ ณ ร่องน้ำจาบัง ที่น้ี

ท่านจะได้สัมผัส ปะการังอ่อน ปะการัง 7 สี และบรรดาเหล่าปลาการ์ตูนหลาก

พันธุ์สีสันสวยงาม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ (มื ้อที ่ 6) เซตโต๊ะ   ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลัง

 อาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  

วันท่ีสาม    เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ 

07.00 น.  อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (ม้ือท่ี 7 ) บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหาร 

   ของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พกัผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย ก่อน 

   เตรียมตัวเดินทางกลับ  

08.30 น.  คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา

จังหวัด 

สตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลา ประมาณ 2 ชั่วโมง) 

11.00 น. คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา ให้เวลาท่านซื้อของฝาก จากปากบารา 

ก่อน 

นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศนำท่านเดินทางสู ่อ.หาดใหญ่ 

เท่ียง  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (ม้ือท่ี 8) 

บ่าย  นำคณะ ซื ้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะ เดินทางถึง

 สนามบินหาดใหญ่ 

17.10 น. เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสมายด์เที่ยวบินที่ WE 
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18.20 น.  คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ  

การันตี บริการระดับ  

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงไดโ้ดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ท้ังน้ีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 



 

ตารางวันเดินทาง 

 

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายส่วนต่างให้ชำระเป็นเงินสดกับมัคคุเทศก์หน้างาน 

 

1. ส่วนต่างแถวท่ีหมายถึงท่ีน่ังบนรถตู้ แถวท่ี 1 เพิ่ม  600 บาท/แถวท่ี 2 เพิ่ม 300 บาท 

2. เทศกาลสงกรานต์ (15 – 17 เมษายน 2565) เพิ่ม 2,000 บาทต่อท่าน 

 

อัตราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสมายล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก 

 ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่ 

 ค่าท่ีพักท่ีระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน) 

วันเดินทาง ราคาต่อท่าน พักเดี่ยวเพิ่ม 

12 - 14  กุมภาพันธ์ 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

19 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

5 - 7 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

8 - 10 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

11 - 13 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

18 - 20 มีนาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

26 - 28  มีนาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

1 - 3 เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

4 - 6 เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

8 - 10 เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

11 - 13 เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

15-17 เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

22 - 24  เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

28 - 30  เมษายน 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

29 – 1 พฤษภาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

2 – 4 พฤษภาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

13 - 15  พฤษภาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

20 - 22 พฤษภาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 

27 - 29 พฤษภาคม 2565 14,900.-บาท 3,500.-บาท 



 

 ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุในรายการ 

 ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 ม้ือ  

 ค่าไกด์นำเท่ียว  

 ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือจาก

รายการ ฯลฯ 

 ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป  

 

เงื่อนไขการจอง 

- รายการทัวร์เม่ือชำระเงินเพื่อจองทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี 

- ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนไม่มีการชำระเงินมัดจำ 

- ไม่สามารถเล่ือนหรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางได้ 

- โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับลำดับการเท่ียวเพื่อความเหมาะสม 

- รับชำระด้วยแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่าน้ัน 

- ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนกรณีท่ีไม่ได้ร่วมทริปในบางวัน 

 

หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ  

 



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


