
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

วนัแรก สนามบินดอนเมือง – หาดใหญ่ – สตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะหลเีป๊ะ 
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ มีเจา้หนา้ท่ี คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนข้ึนเคร่ือง  

06.00 น. เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบิน Nok Air  เท่ียวบิน DD70  (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ   
 น าท่านเดินทางสู่ท่าเทยีบเรือปากบารา จ.สตูล บริการอาหารเช้าบนรถ (1) 
11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา  
 ถึงเกาะตะรุเตา “ เกาะแห่งต านานคุกทะเล” หมู่เกาะตะรุเตา  น าท่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจพร้อมแวะ

เยีย่มชม อุทยานเกาะตะรุเตา  และ สักการะ “ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา” (บริการอาหารกล่องแบบปิคนิค บนเกาะตะ
รุเตา (2) จากนั้นน าท่านสู่เกาะไข่ น าท่านชมซุ้มประตูหิน ธรรมชาติ ท่ีทอดโคง้จากผนืทรายจรดน ้า ซ่ึงเช่ือกนั
วา่ หากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผา่น ซุม้ประตูหินน้ีจะรักกนัยนืยาว และยงัเป็นสัญลกัษณ์การท่องเท่ียวของ
จงัหวดัสตูลใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก จากนั้นเดินทางสู่เกาะหลเีป๊ะ 

 
16.30 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บันดาหยา รีสอร์ท (Bundhaya  Resort) บนเกาะ ให้ท่านได้อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

หรือท่านจะเล่นน ้าบริเวณชายหาด สัมผสัธรรมชาติยามเยน็ ชมพระอาทิตยอ์สัดง กลางทอ้งทะเลอนัดามนั  

ร้อนนีท้ี่....หลเีป๊ะ  
เดนิทางวนัที่ 11-13 เมษายน 2564 

โดยสายการบิน Nok Air 
Code: 

EZDSA_221 

EZDSC_184 



 

 
ค ่า บริการอาหารค ่า (3) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น Walking Street ชมบรรยากาศยาม

ค ่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ  
 พกัท่ี  อนัดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ตั้งอยูริ่มชายหาดพทัยา ห่างจากถนนคนเดินโดยใชเ้วลาเดิน 5 นาที มีสระ

วา่ยน ้า สปา หอ้งออกก าลงักาย 
 
  

 
 
 
 

วนัที ่2 เกาะหลเีป๊ะ – ร่องน า้จาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราว ี– เกาะอาดัง 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านลงเรือเพื่อเท่ียวชมธรรมชาติของทะเลอนัดามนัใตแ้ละด าน ้าชมปะการังหลากสี “ร่องน า้จาบัง” ท่าน

จะไดเ้ห็นความสวยงามของปะการัง 7สี ณ ท่ีน่ีท่ีเดียว สัมผสักบัความต่ืนเตน้ และความประทบัใจกบัการด า
น า้ ดูปะการังอยา่งจุใจ ณ เกาะหินงาม ท่ีไดรั้บขนามนามวา่เป็นหน่ึงในสุดยอดของ “UNSEEN IN 
THAILAND” แหล่งด าน ้า ดูปะการังท่ีสวยท่ีสุดในทะเลสตูล ใหท้่านไดถ่้ายรูปกบั มหัศจรรย์แห่งหาดหิน
งาม หินสีด านิลหน่ึงเดียวในโลก 

 
11.30 น. น าท่านล่องเรือสู่  “เกาะราว”ี   



 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (5) ณ หาดทรายขาวเกาะราว ี(แบบปิกนิก)  
13.30 น. น าท่านด าน ้าชมอาณาจกัรปะการังเขากวาง หลากสีสัน  และฝงูปลาสวยงามนานาชนิดเพลิดเพลินกบัความ 

งดงามของหาด ก่อนเขา้ท่ีพกั  

 
15.00 น. น าท่านสู่เกาะอาดัง เล่นน ้าบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด  และด าน ้าดูประการัง   
16.00 น. น าทางกลบัสู่เกาะหลีเป๊ะ  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน  
 พกัท่ี  อนัดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า ตั้งอยูริ่มชายหาดพทัยา ห่างจากถนนคนเดินโดยใชเ้วลาเดิน 5 นาที มีสระ

วา่ยน ้า สปา หอ้งออกก าลงักาย 
 
 

 
 
 
 
  
วนัที ่3 เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกมิหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ โรงแรม จากนั้นอิสระตามอธัยาศยั ภายในโรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา  น าท่านเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่  
13.00 น. บริการอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านตันหยงบุรีซีฟู๊ด  
14.00 น. น าท่านแวะ ซ้ือของฝากท่ี ตลาดกมิหยง ศูนยก์ลางการคา้แดนใต ้ก่อนเดินทางกลบั 

 
 
 
 



 

 
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
19.20 น. เดินทางกลบั โดยการบิน  นกแอร์ เที่ยวบินที ่DD 513 
20.45 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

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

อตัราค่าบริการ ราคา 
ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 14,990.- 
เดก็อาย ุ3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 11,990.- 
(ไม่สามารถพกัเด่ียวได)้ - 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

                                - ข้ึนอยูก่บันโยบายของสถานท่ีเท่ียว หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
      ค่าตัว๋เคร่ืองบินสายการบิน Nok Air พร้อมน า้หนักกระเป๋า 15 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (7 ม้ือ)  
 ค่าเขา้ชม 
 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หนา้ท่ีบริษทั ฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในระหวา่งการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หากอายุ
 เกิน 70 ปีข้ึนไป ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบติัเหตุวงเงินท่าน
 ละ 200,000 บาท ตามเง่ือนไขของกรมธรรม ์
 
อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เคร่ืองด่ืม - ค่าซกัรีดค่า - โทรศพัท ์เป็นตน้ 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถา้มีการเรียกเก็บ) 
 ค่า Vat7% และ ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการช าระเงิน :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 



 

2. กรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนัก่อนออกเดินทาง 

 

ส่ิงทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรูป, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรับเขา้วดั, รองเทา้ท่ีสวม
ใส่สบาย 

 

 

การยกเลกิและคืนค่าทวัร์: 
1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทางนอ้ยกวา่ 7 วนั ขอเก็บค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัร์ทั้งหมด 
3. กรุ๊ปทีอ่อกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลกิด้วยกรณี
ใดๆ 

4. เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง 
พร้อมคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ านวน  6  ท่านข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทาง
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวนั
เดินทาง 

3. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อนัเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
4. รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน 
และอตัราแลกเปล่ียนโดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัท่ีสุด 

5. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, ภยัธรรมชาติ, การยกเลิกเท่ียวบิน, การนดั
หยดุงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

6. บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิด
จากการโจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลบัพร้อมคณะไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม ไม่
สามารถน ามาเล่ือนวนัเดินทาง หรือคืนเงินได ้

8. เม่ือท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
เง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 



 

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


