
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

เดินทาง ธนัวาคม 63 – มนีาคม 64 

เกาะตะรเุตา | เกาะไข ่ซุม้ประตแูห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องน า้จาบัง |  

หาดทรายขาว เกาะราว ี| เกาะยาง | อา่วสอง | เกาะกระ 

 

 

 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 
วันท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– เกาะหลีเป๊ะ 

วันท่ี 2 เกาะหินงาม - ร่องน ้าจาบัง  – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง  – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ 

วันท่ี 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสวุรรณภมูิ 

 
 
 

เริ่มตน้เพียง  8,990.- 
 

เกาะสวาท หาดสวรรค ์หลีเป๊ะ  

(พกัหลีเป๊ะ 2 คืน) 

3 วนั 2 คืน 



 

Day 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกันท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

06.00 น. น าท่านเดินทางหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4300 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนัน้น าท่านเดินทางท่องเท่ียวโดยรถตูป้รับอากาศสู่ อ.ละง ู

จงัหวดัสตลู 

09.00 น. รถตู ้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ าเภอละง ู

11.30 น. ลงเรือน าเท่ียวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED มื้อท่ี 1 

12.00 น. ถึง เกาะตะรเุตา น าท่านนมัสการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและเย่ียมชมศนูยนิ์ทรรศการแห่งชาติตะรเุตา 

พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา 

13.00 น. เดินทางถึง เกาะไข่ ท่ีมีซ ุม้ประตหูินธรรมชาติซึ่งเป็นสญัลักษณข์องการท่องเท่ียวจังหวัดสตลู ว่ากัน

ว่าเมื่อไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูินจะสมหวังเร่ืองความรักหากไดล้อดพรอ้มกับคนรักแลว้จะท าให้

รักกันชัว่นิรันดร 

13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เขา้ท่ีพัก พักผ่อนตามอัธยาศยั 

 อิสระเดินเล่นในถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ 

ค า่ อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ู่ท่ีพกั Bundhaya  Resort หรือเทียบเท่า 

Day 2 เกาะหินงาม - ร่องน ้าจาบงั – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – 

เกาะหลีเป๊ะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (มื้อท่ี 2) 

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาวน าเท่ียว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะท่ีไรห้าดทราย มีหาดหินเรียง

รอ้ยกันเป็นหมื่นเป็นแสนกอ้น ยามน า้ทะเลซัดขึ้นมา หนิเหล่าน้ีจะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีด าเขม้สะทอ้น

รับกับแสงตะวันดสูวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพรอ้มเก็บภาพท่ีระลกึ และด าน า้ดปูะการังบริเวณ

หลังเกาะหินงาม 

10.30 น. เดินทางต่อไปยัง ร่องน ้าจาบงั เกาะท่ีเต็มไปดว้ยปะการังอ่อนเจ็ดสีท่ีงดงามมากท่ีสดุแห่งหน่ึงในทะเล

อันดามัน 

11.30 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น า้ทะเลใสเงยีบ

สงบ ร่มร่ืนไปดว้ยร่มไมท้อดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล 

12.00 น. รบัประทานอาหารเท่ียงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อท่ี 3) 

13.00 น. หลังจากอิ่มแลว้ ด าน า้ชมปะการังและมวลหมู่ปลากันต่อ ท่ีเกาะยาง 

14.00 น. น าท่านมุ่งหนา้สู่ อ่าวสอง ด าน า้ดปูลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมู่ปะการังกันต่อ 

15.00 น. มุ่งหนา้ต่อสู่ เกาะกระ อีกจดุด าน า้ดปูลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนิดท่ีไม่ควรพลาด 

  

 

 

 

 

 

 



***หมายเหต ุ(ช่วง Green Season,Low Season จดุด าน ้าเป็นไปตามท่ีอทุยานก าหนด)** 

16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ู่ท่ีพกั Bundhaya  Resort หรือเทียบเท่า 

Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (มื้อท่ี 4) 

09.00 น. เก็บสัมภาระพรอ้มเดินทางกลับ ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะขึ้นรถตู ้เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อท่ี 5) 

14.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัสงขลา 

 น าท่านชม เขาคอหงส ์ซึ่งเป็นจดุชมววิท่ีตัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ท่ีน่ีเป็นดัง่

ศนูยก์ลางการพักผอ่นของชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว ในยามเย็นจะมีท้ังผูค้นท่ีมาออกก าลังกายมา

นัง่เล่น และมาชมววิพระอาทิตยต์กกันบนน้ี จากนัน้น าท่านสักการะพระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธรุ

ปองคใ์หญ่หันหนา้ออกสู่เมืองหาดใหญ่ มลีักษณะสงา่งามมากๆ 

 จากนัน้น าท่านแวะซื้อของฝากก่อนกลับท่ีตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 

2 ชัน้ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท่้านไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคา้ตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

เกมคอมพิวเตอร ์เสื้อผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.55 น. น าท่านเดินทางกลับสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 

23.30 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกับภาพความประทับใจ 

เวลาและสถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยค านงึถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

กรณุาเช็คหอ้งว่างและราคา หลงัจากไดว้นัเดินทางก่อนท าการจองทกุครัง้ 

 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

11-13 ธ.ค. 2563 8,990.- 6,990.- 

18-20 ธ.ค. 2563 8,990.- 6,990.- 

31 ธ.ค. 2563 – 02 ม.ค. 2564 10,990.- 8,990.- 

01-03 มกราคม 2564 10,990.- 8,990.- 

15-17 ม.ค. 2564 8,990.- 6,990.- 

29-31 ม.ค. 2564 8,990.- 6,990.- 

12-14 ก.พ. 2564  8,990.- 6,990.- 

19-21 ก.พ. 2564 8,990.- 6,990.- 

25-27 ก.พ. 2564 9,990.- 6,990.- 

05-07 มี.ค. 2564 8,990.- 6,990.- 

19-21 มี.ค. 2564 8,990.- 6,990.- 

พกัเดี่ยว เพิม่  2,500  บาท / ท่าน เพิ่ม  2,500  บาท / ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึง   



ไม่มีราคาเด็ก* 

 

***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบิ์น

เปลี่ยนแปลง โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้เพ่ือใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประ

โยนชข์องท่านเป็นหลกั*** 

 

อตัราน้ีรวม  

- ตัว๋เครื่องบิน กรงุเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยัด สายการบินแอรเ์อเชีย 

- รถตู ้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) 

- เรือ Speed Boat ไป-กลับ ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย) 

- ท่ีพัก 2 คืน (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน พักเด่ียวตอ้งจ่ายเพิ่ ม) 

- อาหาร 5 มื้อ ตามระบใุนรายการ 

- เรือหางยาวน าเท่ียวด าน า้ พร้อมเจา้หน้าท่ีดูแล 1 วัน 

- หนา้กากด าน า้ , เสื้อชชูีพ 

- ค่าธรรมเนียมอทุยาน (คนไทย) 

- ประกันอบุัติเหต ุส าหรับนกัท่องเท่ียว 

- ไกดน์ าเท่ียว วันลงเรือด าน า้ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิลกูคา้ตอ้งจ่ายเพิ่ม) 

- ทิปไกด ์แลว้แต่ความพึงพอใจ 

- ค่าธรรมเนียมอทุยาน ส าหรับชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน) 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวรท่ี์ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

- ค่าใชจ่้ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดินทางเอง 

- ค่าน า้หนกัสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีท่ีตอ้งการซื้อน า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเท่ียว ( หาก

ท่านตอ้งการซื้อน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน 48 ชัว่โมง ) 

- ค่าธรรมเนียมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 

- ค่าทิป จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากับภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยดา้น

สขุอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการข้ึน หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร่้วมคณะไมถ่ึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 



5. ก าหนดการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลือ่นการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชือ่-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงนิของท่าน 

2. กรณุาช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวนเพือ่เป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรับการท าเอกสารประกันอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

(ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทัวร ์โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร ์ทางบริษัทคืนเงนิค่าทัวรโ์ดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง

(ถา้มี)อาทิเช่น ค่ามัดจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอื่นๆ 

 

เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรณุาศกึษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเท่ียว เงือ่นไข การใหบ้ริการ และหมายเหต ุก่อนท าการจองทัวร์ 

2. การส ารองท่ีนัง่ ตอ้งแจง้ ชื่อและเบอรติ์ดต่อ  
3. เมื่อก าหนดวันเดินทางแลว้ กรณุาช าระค่าทัวรเ์ต็มจ านวน ภายใน 2 วัน หลังจากยืนยันวันเดินทาง 

4. เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากช าระเงนิเรียบรอ้ยแลว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืน

เงนิไดท้กุกรณี 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรแ์ละจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสัย 

เช่น การยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อบุัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญู

หายตามสถานท่ีเกิดเหนือ อ านาจควบคมุของบริษัท 

6. เมื่อท่านถอนตวัก่อนการท่องเท่ียวจะสิ้นสดุ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกรอ้งค่าใชจ่้ายคืนไดไ้ม่ว่ากรณใีดๆ ท้ังสิ้น   

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เป็นตน้ 

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตท่ีุเกิด

จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อตกลงช าระเงนิเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแลว้ ทางบริษัทถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ต่างๆท่ีไดร้ะบไุวท้ั้งหมดน้ีแลว้ 

 

 


