
                                             

                                           222/413 หมู่บา้นโกลเดน้ทาวน์ บางนา-สวนหลวง ถนน กาญจนาภิเษก 
                                                      เขต ประเวศ  แขวง ดอกไม ้กรุงเทพมหานคร 10250                       

 02-004-5895   www.doj.co.th @doj.journey 
                                                                                                                                      Destination of Journey-DOJ         destinationofjourney.doj                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทาง มีนาคม – พฤษภาคม 2564 

***พเิศษ!! รวมน า้หนักกระเป๋า 20 กก.*** 
เกาะตะรุเตา | เกาะไข่ ซุ้มประตูแห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องน ้าจาบัง |  

หาดทรายขาว เกาะราว ี| เกาะยาง | อ่าวสอง | เกาะกระ 
 

 
  

เกาะสวาท หาดสวรรค ์หลีเป๊ะ  

(พกัหลีเป๊ะ 2 คืน) 

3 วนั 2 คืน 

เร่ิมต้นเพยีง  8,990.- 
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เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ 

วนัท่ี 2 เกาะหินงาม - ร่องน ้าจาบงั  – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง  – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ 

วนัท่ี 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินดอนเมือง 
 

Day 1 สนามบินดอนเมือง - สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลเีป๊ะ 
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออก อาคาร 2 ทางเขา้ประตูท่ี 7-8 เคาน์เตอร์สาย

การบินนกแอร์ โดยมีเจา้หนา้ท่ีส่งกรุ๊ปคอยตอ้นรับท่านท่ีหนา้ทางเขา้เคาน์เตอร์เช็คอิน และอ านวยความสะดวกเร่ือง
บตัรโดยสารท่ีนัง่และโหลดสัมภาระ แลว้เดินเขา้สู่ประตูทางออกขึ้นเคร่ือง 

06.00 น. เดินทางสู่หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD70 
07.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้เดินทางท่องเท่ียวโดยรถตู้ปรับ

อากาศ 
09.00 น. รถตู ้รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา 
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ าเภอละงู 
11.30 น. ลงเรือน าเท่ียวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนัแบบ SNACK BOXED มื้อที่ 1 
12.00 น. ถึง เกาะตะรุเตา น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนยนิ์ทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพ

บรรยากาศบริเวณอ่าวพนัเตมะละกา 
13.00 น. เดินทางถึง เกาะไข่ ท่ีมีซุม้ประตูหินธรรมชาติซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของการท่องเท่ียวจงัหวดัสตูล วา่กนัวา่เม่ือไปเกาะไข่

ตอ้งลอดซุม้ประตูหินจะสมหวงัเร่ืองความรักหากไดล้อดพร้อมกบัคนรักแลว้จะท าให้รักกนัชัว่นิรันดร 
13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลเีป๊ะ เขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 อิสระเดินเล่นในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 

ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั Bundhaya  Resort ( Deluxe Bungalow )หรือเทียบเท่า 
 

Day 2 เกาะหินงาม - ร่องน ้าจาบัง – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – เกาะหลเีป๊ะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ม้ือที่ 2) 

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาวน าเท่ียว เดินทางไปยงั เกาะหินงาม เกาะท่ีไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกนัเป็นหม่ืน
เป็นแสนกอ้น ยามน ้าทะเลซดัขึ้นมา หินเหล่าน้ีจะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีด าเขม้สะทอ้นรับกบัแสงตะวนัดูสวยงาม
มากๆ ช่ืนชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพท่ีระลึก และด าน ้าดูปะการังบริเวณหลงัเกาะหินงาม 

10.30 น. เดินทางต่อไปยงั ร่องน ้าจาบัง เกาะท่ีเตม็ไปดว้ยปะการังอ่อนเจ็ดสีท่ีงดงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในทะเลอนัดามนั 
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11.30 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหนา้สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น ้าทะเลใสเงียบสงบ ร่มร่ืนไปดว้ย
ร่มไมท้อดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล 

12.00 น. รับประทานอาหารเท่ียงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อที่ 3) 
13.00 น. หลงัจากอ่ิมแลว้ ด าน ้าชมปะการังและมวลหมู่ปลากนัต่อ ท่ีเกาะยาง 
14.00 น. น าท่านมุ่งหนา้สู่ อ่าวสอง ด าน ้าดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมู่ปะการังกนัต่อ 
15.00 น. มุ่งหนา้ต่อสู่ เกาะกระ อีกจุดด าน ้าดูปลาสวยงามมากมาย และยงัมีปะการังหลากชนิดท่ีไม่ควรพลาด 

  
 
 
 
 

***หมายเหตุ (ช่วง Green Season,Low Season จุดด าน ้าเป็นไปตามท่ีอุทยานก าหนด)** 
16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ เกาะหลเีป๊ะ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
ท่ีพกั เข้าสู่ท่ีพกั Bundhaya  Resort ( Deluxe Bungalow )หรือเทียบเท่า 

 
Day 3 เกาะหลเีป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (ม้ือที่ 4) 

09.00 น. เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลบั ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลบั ท่าเรือปากบารา 
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะขึ้นรถตู ้เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั Boxed set  (ม้ือที่ 5) 
14.00 น. จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา 

 น าท่านชม เขาคอหงส์ ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ท่ีน่ีเป็นดัง่ศูนยก์ลางการ
พกัผอ่นของชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว ในยามเยน็จะมีทั้งผูค้นท่ีมาออกก าลงักายมานัง่เล่น และมาชมวิวพระอาทิตย์
ตกกนับนน้ี จากนั้นน าท่านสักการะพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรุปองคใ์หญ่หนัหนา้ออกสู่เมืองหาดใหญ่ มี
ลกัษณะสง่างามมากๆ 

 จากนั้นน าท่านแวะซ้ือของฝากก่อนกลบัท่ีตลาดกมิหยง ตลาดช่ือดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชั้นขนาดใหญ่
ท่ีสุดท่ีหาดใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยัอาทิเช่น เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เกมคอมพิวเตอร์ เส้ือผา้ กระเป๋า 
ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดูกาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
18.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
20.30 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD513 
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21.55 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ พร้อมกบัภาพความประทบัใจ 
 
เวลาและสถานท่ีอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

กรุณาเช็คห้องว่างและราคา หลงัจากได้วนัเดินทางก่อนท าการจองทุกคร้ัง 
 อัตราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ั๋ว 
ราคาท่านละ 

26-28 มี.ค. 2564 8,990.- 6,990.- 
03-05 เม.ย 2564 8,990.- 6,990.- 
11-13 / 14-16 / 15-17 เม.ย. 10,990.- 8,990.- 
12-14 เม.ย. 2564 11,990.- 9,990.- 
2-4 พ.ค. 2564 9,990.- 7,990.- 
พักเดี่ยว เพิม่  2,500  บาท / ท่าน เพิม่  2,500  บาท / ท่าน 
*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมช่ันจึง 
ไม่มีราคาเด็ก* 

 
 

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลีย่นแปลง โดยมิได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าเพ่ือให้ท่านได้เท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็นหลกั*** 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้นสุขอนามยั) และเพื่อ

ความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูร่้วมคณะไม่ถึง 

10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดย

ค านึงถึงความปลอดภยัและประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อัตรานีร้วม  
- ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบินนกแอร ์พิเศษ รวมน า้หนกักระเป๋า 20 กก. 
- รถตู ้รบั-สง่ สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) 
- เรือ Speed Boat ไป-กลบั ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย) 
- ที่พกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน พกัเดีย่วตอ้งจ่ายเพิ่ม) 
- อาหาร 5 มือ้ ตามระบใุนรายการ 
- เรือหางยาวน าเที่ยวด าน า้ พรอ้มเจา้หนา้ทีดู่แล 1 วนั 
- หนา้กากด าน า้ , เสือ้ชชูีพ 
- ค่าธรรมเนียมอทุยาน (คนไทย) 
- ค่าประกนัอบุติัเหตใุนระหว่างการเดินทาง (ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ  
1,000,000 บาท , ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอบุติัเหต ุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข 
กรมธรรม)์ 
- ไกดน์ าเที่ยว วนัลงเรือด าน า้ 
- ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 % 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ทิปไกด ์แลว้แต่ความพงึพอใจ 
- ค่าธรรมเนียมอทุยาน ส าหรบัชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน) 
- ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอ่ืนๆ ที่นอกเหนือรายการทวัรท์ี่ระบ ุอาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารกัษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วย
ดว้ยโรคประจ าตวั) 
- ค่าใชจ้่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ดินทางเอง 
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัชาวต่างชาติที่ตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอทุยานแห่งชาติ 
- ค่าทิป จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุล, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรับออกใบแจง้หน้ีและใบรับเงินของท่าน  
2. กรุณายอดทวัร์เตม็จ านวน เพื่อเป็นการยนืยนัการจองจึงจะถือวา่ไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเขา้ทาง

ธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาส่งส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพื่อใชส้ าหรับการ

ท าเอกสารประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 
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การยกเลกิการเดินทาง 
1. ยกเลิกการเดินทางตั้งแต่ 30 วนัขึ้นไป คืนเงินค่าทวัร์โดยหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลูกคา้ช าระมา และเก็บค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเต็มจ านวน 
** กรณีมีเหตุใหย้กเลิกทวัร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษทัทวัร์ ทางบริษทัคืนเงินค่าทวัร์โดยหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริง(ถา้มี)อาทิเช่น 
ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และค่าใชจ่้ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 


