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2TH082: ทัทร์เกาะหลฝเป๊ะ เกาะโข่ หมม่เกาะตะรภเตา จ.สตมล 4 ทัน 2 ใฟน (VAN) 

 แผนการเดผนทาน 
 
 

 

18.30 น. จภ ดนัดอบ : Big C Extra ลาดอร้าท ซธฬ 7 ธธกเดผนทานด้ทฬ รถตม้ปรับธากาถ VIP รภ่นญหม่ มภ ่น

หน้าสม ่จ.สตมล 

19.00 น. ล้ธหมภน !! หากมาช้าเกผนกท่านฝ้ ท่านจะตกทรผป และโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าเสฝฬหาฬญดๆ โด้ทัน้สผ้น 

 

 

 

07.00 น. เดผนทานถพน จ.ตรัน ญห้ท่านท าภารกผจส่ทนตัท 

รับประทานธาหารเช้า (1) ณ เมฟธนตรัน(ตผ่มซ าเลผถรส หมมฬ่านเมฟธนตรันทฝ่ขพ้นชฟ่ ธ) 

เดผนทานโป ท่าเรฟธปากบารา ธ.ละนม 

10.30 น. น าท่านลน เรฟธ Speed Boatเดผนทานโป เกาะตะรภเตา 

ญห้ท่านโด้กราบสักการะ ถาลเจ้าอ่ธตะรภเตา และธผสระญนการถ่าฬรมป  

*Green Season โม่แทะเกาะตะรภเตา  

น าท่านเดผนทานมภ ่นหน้าสม่ เกาะโข ่สัญลักษณ์การท่ธนเทฝ่ฬทขธน จ.สตมล  

ญห้เทลาท่านโด้อาใม่รักจมนมฟธลธดซภ ้มประตมหผน ธธผฐานเอฟ่ธญห้รักกันช่ัทนผรันดร์ 

เดผนทานโป เกาะหลฝเป๊ะCheck-in เข้าทฝ่อัก 

บรผการธาหารกลานทัน (2) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก(ธาหารจานเดฝฬท) 

ธผสระอักผ่ธน เดผนเล่นชาฬหาด เดผนเทฝ่ฬทรธบเกาะ รธชมอระธาทผตฬ์ตก ณ หาดซันโรท์ ตามธัธฬาถัฬ 

19.00 น. รับประทานธาหารเฬฎน (3) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก  

ญห้ท่านธผสระเดผนเทฝ่ฬทชม Walking Street ญกล้ๆชมสผนใ้ามากมาฬขธนฝากขธนทฝ่ระลพกหรฟธนทด 

สปาเอฟ่ธผ่ธนใราฬธาหารทะเลสดๆปผ้ นฬ่านตามส่ันหรฟธเลฟธกเข้าทฝ่อักอักผ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

 

 

 

ทันแรก กรภนเทอฯ - จ.สตมล 
 

ทันทฝ่สธน ตรัน - ธ.ละนม - ท่าเรฟธปากบารา - เกาะตะรภเตา - เกาะหลฝเป๊ะ - Walking Street  
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06.00 น. ตฟ่นเช้ามาชมอระธาทผตฬ์ขพ้น เดผนโปธฝกฝ่ันหนพ่นขธนเกาะหลฝเป๊ะ จากนั้นกลับมาท าธภ ระส่ทนตัท 

07.00 น. รับประทานธาหารเช้า (4) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก 

08.30 น. ธธกเดผนทานด้ทฬ เรฟธหานฬาท 

สัมผัสกับใทามตฟ่นเต้น และใทามประทับญจกับการด าน ้า ดมปะการัน ตามจภ ดต่านๆ ทฝ่จะเลฟธกเฉอาะทฝ่เด่นๆ 

เช่น ร่ธนน ้าจาบัน เกาะหผนนาม เกาะหผนซ้ธน เกาะโผ่ เกาะดน เป็นต้น ธาจจะปรับเปลฝ่ฬนตาม

สถานการณ์ ขพ้นธฬม ่กับเทลาและสภาอธากาถ 

12.00 น. รับประทานธาหารกลานทัน (5) (ธาหารกล่ธน)อร้ธมผลโม้ บน เกาะ 

13.30 น. เดผนทานโป หาดทราฬขาท-เกาะราทฝ 

15.30 น. ธธกเดผนทานด าน ้ากันต่ธทฝ่ เกาะฬาน หน้า-หลัน 

เดผนทานโป เกาะธาดัน ซพ่ นเป็นทฝ่ ต้ันขธน ธภทฬานแห่นชาตผหมม่เกาะตะรภเตา 

ธผสระญห้ท่านอักผ่ธนและเล่นน ้าตามธัธฬาถัฬ 

17.30 น. กลับทฝ่อัก ธผสระอักผ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

19.00 น. รับประทานธาหารเฬฎน (6) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก หลันธาหารธผสระอักผ่ธนตามธัธฬาถัฬ 

 

 

 

07.00 น. รับประทานธาหารเช้า (7) ณ ห้ธนธาหารขธนทฝ่อัก 

09.00 น. เดผนทานกลับ ท่าเทฝฬบเรฟธปากบารา ด้ทฬ เรฟธ Speed Boat 

11.30 น. เดผนทานถพน ท่าเทฝฬบเรฟธ 

รับประทานธาหารกลานทัน (8) ณ ร้านธาหาร 

13.00 น. เดผนทานกลับกรภนเทอฯ  

แทะญห้ทานธาหารเฬฎนตามธัธฬาถัฬและซฟ้ธขธนฝาก ณ ร้านขาฬขธนฝาก ระหท่านทาน 

เดผนทานถพน กรภนเทอฯ ประมาณ ตฝ 2 ฌดฬสทัสดผภาอ อร้ธมใทามประทับญจ 

 

สผ้นสภดการญห้บรผการ 

***************************************************************************  

**หมาฬเหตภ: ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้าทานบรผษัทจะถฟธ

ผลประฌฬชน์ขธนลมกใ้าเป็นส าใัญ 

 

 

 

 

ทันทฝ่สาม เกาะหลฝเป๊ะ - เกาะหผนซ้ธน - เกาะโผ่ - เกาะดน - เกาะรธกลธฬ - เกาะราทฝ - เกาะฬาน -

เกาะหผนนาม - ร่ธนน ้าจาบัน  
 

ทันทฝ่สฝ่ เกาะหลฝเป๊ะ - ท่าเรฟธปากบารา - กรภนเทอฯ  
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ทันเดผนทาน ราใาผม ้ญหญ่ท่านละ 
เดฎกธาฬภ 4-11 ปฝ   

ราใาท่านละ 
อักเดฝ่ฬท 

12-15 มฝนาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

19-22 มฝนาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

26-29 มฝนาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

03-06 เมษาฬน 2563 10,990 10,590 3,000 

10-13 เมษาฬน 2563 10,990 10,590 3,000 

11-14 มฝนาใม 2563 10,990 10,590 3,000 

16-19 มฝนาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

23-26 มฝนาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

30 เมษาฬน - 03 อฤษภาใม 2563 10,990 10,590 3,000 

07-10 อฤษภาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

14-17 อฤษภาใม 2563 9,990 9,590 3,000 

 

ราฬละเธฝฬดธัตราใ่าบรผการ 

 

ลักษณะการเข้าอัก 

ราใาขพ้นธฬม ่กับช่ทนเทถกาล และทันหฬภดนักขัตฤกษ์  
ราใา 

ผม ้ญหญ่ อัก 2 ท่าน ราใาท่านละ 9,990 (ราใาเรผ่มต้น) 

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 1 ท่าน ราใาท่านละ *ธาฬภต ่ากท่า 3-11 ปฝ 9,590 

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 2 ท่าน (มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 9,590 

เดฎก อักกับผม ้ญหญ่ 2 ท่าน (โม่มฝเตฝฬน) ราใาท่านละ 8,990 

ผม ้ญหญ่ อักเดฝ่ฬท ราใาท่านละ 3,000 

 
เนฟ่ธนโขการจธน มัดจ าท่านละ 2,000 บาท 

*** เมฟ่ธช าระใ่ามัดจ าแล้ทถฟธท่ารับทราบเนฟ่ธนโขการจธนทัทร์ทภกประการ *** 

ส่ทนทฝ่เหลฟธจ่าฬก่ธนเดผนทาน 7 ทัน 
 

ธัตรานฝ้รทม 

 ใ่ารถตม้ปรับธากาถ อร้ธมน ้ามัน และในขับ 

 ใ่าเรฟธ Speed Boat โปกลับท่าเรฟธปากบารา - หลฝเป๊ะ และเรฟธหานฬาท หรฟธ Speed Boat อาโปด าน ้า 

 ใ่ารฝสธร์ทระดับมาตรฐาน 2 ใฟน 



 

[พิมพท์ี่น่ี] 

 

 ใ่าธาหารทฝ่ระบภ ญนราฬการ 8 มฟ้ธ 

 ใ่าธภปกรณ์ด าน ้า อร้ธมชมชฝอ 

 ใ่ามัใใภเทถก์น าเทฝ่ฬทตลธดการเดผนทาน 

 ใ่าประกันธภบัตผเหตภทนเนผนประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ใ่ารักษาอฬาบาล 500,000 บาททั้นนฝ้ขพ้นธฬม ่กับ

เนฟ่ธนโขและข้ธตกลนขธนบรผษัทประกันชฝทผต 
 

ธัตรานฝ้โม่รทม 

× ใ่าญช้จ่าฬส่ทนตัทนธกเหนฟธจากทฝ่ระบภ ญนราฬการ 

× ใ่าธรรมเนฝฬมเข้าสถานทฝ่ขธนชาทต่านชาตผทฝ่ เอผ่มเตผมตามการจ่าฬจรผน 

× ภาษฝมมลใ่าเอผ่ม 7% และหักณทฝ่จ่าฬ 3% (ญนกรณฝขธญบก ากับภาษฝ) 
 

สผ่นทฝ่ใทรน าโป 

 ใรฝมกันแดด หมทก แท่นตากันแดด  

 รธนเท้าสทมสบาฬ, รธนเท้ารัดส้น 

 ผ้าขนหนม 

 ชภดล าลธนส าหรับล่ธนเรฟธ 

 ขธนญช้ส่ทนตัท 

 ฬาประจ าตัท 

 กล้ธนถ่าฬรมป 
 

เนฟ่ธนโขการจธนและส ารธนทฝ่น่ัน 

1. ทานเนผนมัดจ าภาฬญน 48 ชม. หลันการจธนท่านละ 2,000 บาทหรฟธ 50% ขธนราใาเตฎม 

2. ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทานธฬ่านน้ธฬ 15 ทัน 

3. หากจธนก่ธนทันเดผนทานน้ธฬกท่า 15 ทันต้ธนช าระเตฎมจ านทน 100% 

4. หากโม่ช าระส่ทนทฝ่เหลฟธก่ธนทันเดผนทาน 7 ทันถฟธท่าสละสผทธผ์และโม่สามารถเรฝฬกเนผนมัดจ าใฟนโด้ 
 

เนฟ่ธนโขการเดผนทาน 

1. ฌปรแกรมและราใาสามารถเปลฝ่ฬนแปลนโด้ตามใทามเหมาะสมฌดฬโม่ต้ธนแจ้นญห้ทราบล่ทนหน้า 

2. ทานบรผษัทจะถฟธผลประฌฬชน์และใทามปลธดภัฬขธนลมกใ้าเป็นส าใัญหากท่านโม่สามารถท่ธนเทฝ่ฬทโด้ตามเทลาหรฟธ

สถานทฝ่ทฝ่ก าหนดโท้ญนฌปรแกรมหรฟธโม่ญช้บรผการส่ทนญดส่ทนหนพ่นอร้ธมใณะทัทร์ท่านโม่สามารถเรฝฬกร้ธนใ่าบรผการญนส่ทน

นั้นใฟนโด้ 

3. บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์โม่รับผผดชธบต่ธใ่าญช้จ่าฬญดๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นด้ทฬเหตภสภดทผสัฬเช่นการถมกปฎผเสธการเข้าเมฟธนการ

ฬกเลผกหรฟธล่าช้าขธนเทฝ่ฬทบผนภัฬทฝ่ธาจเกผดขพ้นตามธรรมชาตผการจราจรและธภ บัตผเหตภต่านๆทฝ่ธาจเกผดขพ้นโด้รทมถพนเหตภการณ์

ทานการเมฟธนทั้นญนและต่านประเทถและเหตภการณ์ธฟ่นๆทฝ่ธฬม ่นธกเหนฟธการรับผผดชธบขธนบรผษัทฯ 

4. ญนกรณฝทฝ่กธนตรทจในเข้าเมฟธนทั้นทฝ่กรภนเทอฯและญนต่านประเทถปฏผเสธมผญห้เดผนทานธธกหรฟธเข้าประเทถทฝ่ระบภ ญนราฬการ

บรผษัทฯขธสนทนสผทธผ์ทฝ่จะโม่ใฟนใ่าบรผการโม่ท่ากรณฝญดๆทั้นสผ้น 
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เนฟ่ธนโขการฬกเลผกการเดผนทานขธนท่าน 

***กรณฝทฝ่ลมกใ้าฬกเลผกการเดผนทาน โม่สามารถใฟนเนผนโด้ทภกกรณฝ*** 

ขธสนทนสผทธผ์ญนการฬกเลผกฌปรแกรมทัทร์ญนกรณฝทฝ่ 

1. รถฌใ้ช - ใณะจธนจ านทน(ผม ้ญหญ่)ต ่ากท่า 30 ท่าน 

2. รถตม้ 10 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ผม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 8 ท่าน 

3. รถตม้ 13 ทฝ่นั่น - ใณะจธนจ านทน(ผม ้ญหญ)่ต ่ากท่า 10 ท่าน 


