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เดินทาง ธนัวาคม 63 – มีนาคม 64 

เกาะตะรเุตา | เกาะไข ่ซุม้ประตแูห่งรกั | เกาะหินงาม | ร่องน า้จาบงั |  

หาดทรายขาว เกาะราว ี| เกาะยาง | อ่าวสอง | เกาะกระ 

 

 

 
 
 
 

เสน้ทางการเดินทาง 
วนัที่ 1 สนามบินสวุรรณภมู ิ- สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ 

วนัที่ 2 เกาะหินงาม - ร่องน า้จาบงั  – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง  – เกาะกระ – เกาะหลเีป๊ะ 

วนัที่ 3 เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสวุรรณภมู ิ

 
 
 

เริม่ตน้เพียง  8,990.- 
 

เกาะสวาท หาดสวรรค ์หลีเป๊ะ  

(พกัหลีเป๊ะ 2 คืน) 

3 วนั 2 คืน 



2  WTKLP-FD001 เกาะสวาท หาดสวรรค ์หลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื 

 

Day 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรอืปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข-่ เกาะหลีเป๊ะ 

04.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 

เคานเ์ตอร ์E สายการบินไทยแอรเ์อเชีย 

06.00 น. น าท่านเดินทางหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี 

FD4300 

07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนัน้น าท่านเดินทางท่องเที่ยวโดยรถตูป้รบัอากาศสู่ อ.ละง ู

จงัหวดัสตลู 

09.00 น. รถตู ้รบัจากสนามบินหาดใหญ่ สูท่่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อ าเภอละง ู

11.30 น. ลงเรือน าเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สูเ่กาะหลีเป๊ะ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED ม้ือท่ี 1 

12.00 น. ถึง เกาะตะรเุตา น าท่านนมสัการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและเย่ียมชมศนูยน์ทิรรศการแห่งชาตติะรเุตา 

พรอ้มเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพนัเตมะละกา 

13.00 น. เดินทางถึง เกาะไข ่ท่ีมีซ ุม้ประตหิูนธรรมชาติซ่ึงเป็นสญัลกัษณข์องการท่องเท่ียวจงัหวัดสตลู ว่ากนั

ว่าเมื่อไปเกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหิูนจะสมหวังเร่ืองความรกัหากไดล้อดพรอ้มกบัคนรกัแลว้จะท าให้

รกักนัชัว่นรินัดร 

13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

 อิสระเดินเลน่ในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ 

ค ่า อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ูท่ี่พกั Bundhaya  Resort หรอืเทียบเท่า 

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

เกาะหลีเป๊ะ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (ม้ือท่ี 2) 

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาวน าเที่ยว เดินทางไปยงั เกาะหินงาม เกาะท่ีไรห้าดทราย มีหาดหินเรียง

รอ้ยกนัเป็นหมื่นเป็นแสนกอ้น ยามน า้ทะเลซัดขึน้มา หินเหลา่นีจ้ะเปียกชุม่เปลง่ประกายสีด าเขม้สะทอ้น

รบักบัแสงตะวันดสูวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาตพิรอ้มเก็บภาพท่ีระลึก และด าน า้ดปูะการงับริเวณ

หลงัเกาะหินงาม 

10.30 น. เดินทางตอ่ไปยงั รอ่งน ้าจาบงั เกาะท่ีเต็มไปดว้ยปะการงัอ่อนเจ็ดสีท่ีงดงามมากท่ีสดุแห่งหนึง่ในทะเล

อนัดามนั 

11.30 น. ออกเดินทางตอ่มุง่หนา้สู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น า้ทะเลใสเงยีบ

สงบ ร่มร่ืนไปดว้ยร่มไมท้อดยาวเป็นเปลไกวสูท่ะเล 

12.00 น. รบัประทานอาหารเท่ียงแบบกลอ่ง บรเิวณหาดทรายขาว (ม้ือท่ี 3) 

13.00 น. หลงัจากอ่ิมแลว้ ด าน า้ชมปะการงัและมวลหมูป่ลากนัตอ่ ท่ีเกาะยาง 

14.00 น. น าท่านมุง่หนา้สู่ อ่าวสอง ด าน า้ดปูลาสวยงามหลากหลายชนดิ และชมมวลหมูป่ะการงักนัตอ่ 

15.00 น. มุง่หนา้ตอ่สู ่เกาะกระ อีกจดุด าน า้ดปูลาสวยงามมากมาย และยงัมีปะการงัหลากชนดิท่ีไมค่วรพลาด 
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***หมายเหต ุ(ช่วง Green Season,Low Season จดุด าน ้าเป็นไปตามท่ีอทุยานก าหนด)** 

16.30 น. สมควรแกเ่วลาน าท่านกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ พกัผอ่นตามอธัยาศัย 

ท่ีพกั เขา้ส ูท่ี่พกั Bundhaya  Resort หรอืเทียบเท่า 

Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (ม้ือท่ี 4) 

09.00 น. เก็บสมัภาระพรอ้มเดินทางกลบั ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลบั ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะขึน้รถตู ้เดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน  (ม้ือท่ี 5) 

14.00 น. จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ จงัหวดัสงขลา 

 น าท่านชม เขาคอหงส ์ซ่ึงเป็นจดุชมวิวที่ตัง้อยู่ในบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ท่ีนีเ่ป็นดัง่

ศนูยก์ลางการพกัผอ่นของชาวบา้นและนกัท่องเท่ียว ในยามเย็นจะมีทัง้ผูค้นท่ีมาออกก าลงักายมา

นัง่เลน่ และมาชมวิวพระอาทิตยต์กกนับนนี้ จากนัน้น าท่านสกัการะพระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธร ุ

ปองคใ์หญ่หนัหนา้ออกสูเ่มืองหาดใหญ่ มีลกัษณะสงา่งามมากๆ 

 จากนัน้น าท่านแวะซ้ือของฝากกอ่นกลบัที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 

2 ชัน้ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศัยอาทิเชน่ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

เกมคอมพิวเตอร ์เสื้อผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศัย 

 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 

21.55 น. น าท่านเดินทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เท่ียวบินท่ี FD4303 

23.30 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู โดยสวัสดิภาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

เวลาและสถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 

กรณุาเช็คหอ้งว่างและราคา หลงัจากไดว้นัเดินทางกอ่นท าการจองทกุครัง้ 

 อตัราค่าบรกิาร 

ก าหนดการเดินทาง ราคาทา่นละ กรณี ไมใ่ชต้ัว๋ 

ราคาทา่นละ 

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.- 

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

*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่จึง   
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ไม่มีราคาเด็ก* 

 

***โปรแกรมทวัรอ์าจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบิ์น

เปลี่ยนแปลง โดยมิไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือใหท่้านไดเ้ท่ียวครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประ

โยนชข์องท่านเป็นหลกั*** 

 

อตัราน้ีรวม  

- ตัว๋เคร่ืองบิน กรงุเทพ-หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบินแอรเ์อเชีย 

- รถตู ้รบั-สง่ สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย) 

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

- ท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน พักเดี่ ยวตอ้งจา่ยเพิ่ ม) 

- อาหาร 5 ม้ือ ตามระบใุนรายการ 

- เรือหางยาวน าเที่ยวด าน า้ พรอ้มเจา้หนา้ท่ีดูแล 1 วัน 

- หนา้กากด าน า้ , เสื้อชชูีพ 

- คา่ธรรมเนยีมอทุยาน (คนไทย) 

- ประกนัอบุตัเิหต ุส าหรบันกัท่องเท่ียว 

- ไกดน์ าเที่ยว วันลงเรือด าน า้ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิลกูคา้ตอ้งจ่ายเพิ่ม) 

- ทิปไกด ์แลว้แตค่วามพึงพอใจ 

- คา่ธรรมเนยีมอทุยาน ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ(ประมาณ 200 บาท/ท่าน) 

- คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ ท่ีนอกเหนอืรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ี

เกิดจากการเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 

- คา่ใชจ้่ายท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกดิจากผูเ้ดินทางเอง 

- คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร่ือง กรณีท่ีตอ้งการซ้ือน า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว ( หาก

ท่านตอ้งการซ้ือน า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีกอ่น 48 ชัว่โมง ) 

- คา่ธรรมเนยีมสถานท่ีท่องเท่ียวส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพ่ิม อาทิ คา่ธรรมเนยีมอทุยานแห่งชาติ 

- คา่ทิป จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ท่าน 

- คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษีเท่านัน้) (กรณีตอ้งการ 

รบกวนแจง้กอ่นท าการช าระเงนิ) 

 

หมายเหต ุ(กรณุาอ่านายละเอียดทกุขอ้หมายเหต)ุ 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางใหล้ะเอียดกอ่นท าการจอง 

2. กรณุาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 

3. กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดินทางอย่างนอ้ย 7 วัน 

4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรบัราคาคา่บริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ี

มีผูร้่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบลว่งหนา้ 
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5. ก าหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมูค่ณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพ

ภมูิอากาศในขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

6. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดินทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 

 

 

การจองทวัรแ์ละส ารองท่ีนัง่ 

1. กรณุาแจง้ชื่อ-นามสกลุ, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรับเงนิของท่าน 

2. กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวนเพื่อเป็นการยืนยนัการจองจึงจะถือว่าไดท้ าการส ารองท่ีนัง่เสร็จสมบรูณ ์โดย

การโอนเงนิเขา้ทางธนาคารของบริษทัฯ ดงัรายละเอียด 

3. กรณุาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง ใหท้างบริษทัฯ กอ่นการเดินทาง 10 วัน 

เพื่อใชส้ าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างการเดินทาง 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกการเดินทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คืนเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

2. ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงนิ 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง 

(ถา้มี) 

3. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธ์ิยึดเงนิเต็มจ านวน 

** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษทัทวัร ์ทางบริษทัคืนเงนิคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง

(ถา้มี)อาทิเชน่ คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

เง่ือนไขการจอง และการยกเลิก 

1. กรณุาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงือ่นไข การใหบ้ริการ และหมายเหต ุกอ่นท าการจองทวัร์ 

2. การส ารองท่ีนัง่ ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ดิตอ่  
3. เมื่อก าหนดวันเดินทางแลว้ กรณุาช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน ภายใน 2 วัน หลงัจากยืนยนัวันเดินทาง 

4. เนือ่งจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลงัจากช าระเงนิเรียบรอ้ยแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิไมส่ามารถคืน

เงนิไดท้กุกรณี 

5. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัรแ์ละจะไมร่บัผิดชอบตอ่คา่ใชจ่้ายใดๆ ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั 

เชน่ การยกเลิกหรือลา่ชา้ของสายการบิน, อบุตัเิหต,ุ ภยัธรรมชาติ, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสญู

หายตามสถานท่ีเกิดเหนอื อ านาจควบคมุของบริษทั 

6. เมื่อท่านถอนตวักอ่นการท่องเท่ียวจะส้ินสดุ ถือว่าท่านสละสิทธ์ิไมอ่าจเรียกรอ้งคา่ใชจ่้ายคืนไดไ้มว่่ากรณีใดๆ ทัง้สิ้น   

7. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ,ไม่

ทานอาหารบางมื้อ เป็นตน้ 

8. ทางบริษทัฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิด

จากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

9. เมื่อตกลงช าระเงนิเพ่ือการเดินทางกบัทางบริษทัฯแลว้ ทางบริษทัถือว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆท่ีไดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
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