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เกาะสวาท หาดสวรรค ์หลีเป๊ะ 

(พกัหลีเป๊ะ 2 คืน) 

3 วนั 2 คืน 

 

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2564 

เกาะตะรเุตา | เกาะไข ่ซุม้ประตแูห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องน า้จาบัง |  

หาดทรายขาว เกาะราว ี| เกาะยาง | อ่าวสอง | เกาะกระ 

 

 

 

 
เริ่มตน้เพียง  8,990.- 
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เสน้ทางการเดินทาง 
วันที่ 1 สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– เกาะหลีเป๊ะ 

วันที่ 2 เกาะหินงาม - ร่องน า้จาบัง  – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง  – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ 

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ ่- สนามบินสวุรรณภมู ิ

 
 

Day 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข-่ เกาะหลีเป๊ะ 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

06.00 น. น าท่านเดินทางหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4300 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนัน้น าท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้รับอากาศสู่ อ.ละง ู

จงัหวดัสตลู 

09.00 น. รถตู ้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ าเภอละง ู

11.30 น. ลงเรือน าเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED มื้อท่ี 1 

12.00 น. ถึง เกาะตะรเุตา น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและเยี่ยมชมศนูยน์ทิรรศการแห่งชาติตะรเุตา พรอ้ม

เก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพนัเตมะละกา 

13.00 น. เดินทางถึง เกาะไข ่ที่มีซ ุม้ประตหิูนธรรมชาติซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของการท่องเที่ยวจงัหวัดสตลู ว่ากนัว่าเมื่อ

ไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหิูนจะสมหวังเรื่องความรักหากไดล้อดพรอ้มกบัคนรักแลว้จะท าใหร้ักกนัชัว่

นริันดร 

13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เขา้ที่พกั พกัผอ่นตามอัธยาศัย 

 อิสระเดินเล่นในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ูท่ี่พกั Bundhaya  Resort หรือเทียบเท่า 

 

Day 2 เกาะหินงาม - รอ่งน ้าจาบงั – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – เกาะ

หลีเป๊ะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (มื้อท่ี 2) 

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาวน าเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไรห้าดทราย มีหาดหินเรียงรอ้ยกนั

เป็นหมื่นเป็นแสนกอ้น ยามน า้ทะเลซัดขึน้มา หินเหล่านีจ้ะเปียกชุม่เปล่งประกายสีด าเขม้สะทอ้นรับกบัแสง

ตะวันดสูวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพรอ้มเก็บภาพที่ระลึก และด าน า้ดปูะการังบริเวณหลงัเกาะหินงาม 

10.30 น. เดินทางตอ่ไปยัง รอ่งน ้าจาบงั เกาะทีเ่ต็มไปดว้ยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สดุแห่งหนึง่ในทะเลอันดา

มนั 
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11.30 น. ออกเดินทางตอ่มุง่หนา้สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ทีม่ีหาดทรายขาวสวยละเอียด น า้ทะเลใสเงยีบสงบ ร่ม

รื่นไปดว้ยร่มไมท้อดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล 

12.00 น. รบัประทานอาหารเท่ียงแบบกลอ่ง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อท่ี 3) 

13.00 น. หลงัจากอิ่มแลว้ ด าน า้ชมปะการังและมวลหมูป่ลากนัต่อ ที่เกาะยาง 

14.00 น. น าท่านมุง่หนา้สู่ อ่าวสอง ด าน า้ดปูลาสวยงามหลากหลายชนดิ และชมมวลหมูป่ะการังกนัตอ่ 

15.00 น. มุง่หนา้ตอ่สู่ เกาะกระ อีกจดุด าน า้ดปูลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนดิที่ไมค่วรพลาด 

  

 

 

 

 

 

 

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

16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ พกัผอ่นตามอัธยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ูท่ี่พกั Bundhaya  Resort หรือเทียบเท่า 

 

Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (มื้อท่ี 4) 

09.00 น. เก็บสมัภาระพรอ้มเดินทางกลบั ลงเรือ Speed Boat เดนิทางกลบั ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะขึน้รถตู ้เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  (มื้อท่ี 5) 

14.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัสงขลา 

 น าท่านชม เขาคอหงส ์ซ่ึงเป็นจดุชมวิวที่ตัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ที่นีเ่ป็นดัง่ศนูยก์ลาง

การพกัผอ่นของชาวบา้นและนกัท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีทัง้ผูค้นที่มาออกก าลงักายมานัง่เล่น และมาชมวิว

พระอาทิตยต์กกนับนนี ้จากนัน้น าท่านสกัการะพระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธรปุองคใ์หญ่หันหนา้ออกสู่

เมืองหาดใหญ่ มีลกัษณะสงา่งามมากๆ 

 จากนัน้น าท่านแวะซ้ือของฝากก่อนกลบัที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้

ขนาดใหญ่ที่สดุที่หาดใหญ่ ใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้ตามอัธยาศัยอาทิเชน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เกม

คอมพิวเตอร ์เสื้อผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารค า่ตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 

23.30 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

เวลาและสถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 
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กรณุาเช็คหอ้งว่างและราคา หลงัจากไดว้นัเดินทางกอ่นท าการจองทกุครัง้ 

 อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาท่านละ 

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.- 

พกัเด่ียว เพ่ิม  2,500  บาท / ท่าน เพ่ิม  2,500  บาท / ท่าน 

*เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึง 

ไม่มีราคาเด็ก* 

 
 

 

***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบิ์นเปลี่ยนแปลง 

โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือใหท้่านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็นหลกั*** 

 

อตัราน้ีรวม  

- ตัว๋เครื่องบิน กรงุเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยัด สายการบินแอรเ์อเชีย 

- รถตู ้รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) 

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

- ที่พกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน พักเดี่ ยวตอ้งจ่ายเพิ่ม) 

- อาหาร 5 ม้ือ ตามระบใุนรายการ 

- เรือหางยาวน าเที่ยวด าน า้ พรอ้มเจา้หนา้ที่ ดูแล 1 วัน 

- หนา้กากด าน า้ , เสื้อชชูีพ 

- ค่าธรรมเนยีมอทุยาน (คนไทย) 

- ประกนัอบุัติเหต ุส าหรับนกัท่องเที่ยว 

- ไกดน์ าเที่ยว วันลงเรือด าน า้ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

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

- ทิปไกด ์แลว้แตค่วามพึงพอใจ 

- ค่าธรรมเนยีมอทุยาน ส าหรับชาวตา่งชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน) 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอื่นๆ ที่นอกเหนอืรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาท ิค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการ

เจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
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- ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ทีเ่กดิจากผูเ้ดินทางเอง 

- ค่าน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีที่ตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทตอ่เที่ยว ( หากท่านตอ้งการ

ซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ที่ก่อน 48 ชัว่โมง ) 

- ค่าธรรมเนยีมสถานที่ท่องเที่ยวส าหรับชาวตา่งชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

- ค่าทิป จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

- ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ รบกวน

แจง้ก่อนท าการช าระเงนิ) 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบัตรตามที่เจา้หนา้ที่แนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภยัดา้นสขุอนามยั) 

และเพื่อความปลอดภยัในการท่องเที่ยว 

3. กรณุาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทีมี่ผูร้่วม

คณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 

5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีที่ผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ทีอ่ยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน 

2. กรณุาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวนเพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองที่นัง่เสร็จสมบรูณ ์โดยการโอน

เงนิเขา้ทางธนาคารของบรษิทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาส่งส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพื่อใช ้

ส าหรับการท าเอกสารประกนัอบุัติเหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดที่ลกูคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง (ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษทัทวัร ์ทางบริษทัคืนเงนิค่าทวัรโ์ดยหักค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง(ถา้มี)อาทิ

เชน่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน โรงแรม และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
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เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรณุาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงือ่นไข การใหบ้ริการ และหมายเหต ุก่อนท าการจองทวัร์ 

2. การส ารองที่นัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ิดตอ่  
3. เมื่อก าหนดวันเดินทางแลว้ กรณุาช าระค่าทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 2 วัน หลงัจากยืนยันวันเดินทาง 

4. เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากช าระเงนิเรียบรอ้ยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืนเงนิไดท้กุ

กรณี 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายการทวัรแ์ละจะไมร่ับผิดชอบตอ่ค่าใชจ่้ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตสุดุวิสยั เชน่ การ

ยกเลิกหรือล่าชา้ของสายการบิน, อบุัติเหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญูหายตามสถานที่

เกิดเหนอื อ านาจควบคมุของบริษทั 

6. เม่ือท่านถอนตวัก่อนการท่องเที่ยวจะส้ินสดุ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งค่าใชจ่้ายคืนไดไ้มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น   

7. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไมท่านอาหาร

บางมื้อ เป็นตน้ 

8. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุัติเหตทุี่เกิดจากความ

ประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

9. เมื่อตกลงช าระเงนิเพื่อการเดินทางกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่งๆที่ไดร้ะบุ
ไวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 
  
  
  
 


