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จุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ไม่ซ้ำแบบใครเดินทางช่วงสงกรานต์12-15เม.ย.64 

   นำคณะเยือนแดนแห่ง ทะเลอันดามัน ที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในไทย   
   โปรแกรมนี้จัดมาแบบไฮไลท์ของท้องทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล 
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ ที่สวยงาม   
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศสวยงามของ เกาะหลีเป๊ะ UNSEEN IN THAILAND    
   นำคณะสัมผัสบรรยากาศเกาะอาดัง ราวี เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง       
 นำคณะชมความสวยงามของชุมชนบ้านประมง ถนนคนเดิน บนเกาะหลีเป๊ะ       
 นำคณะดำน้ำชมปะการังอ่อน7สทีี่สวยงาม และกัลปังหาบริเวณร่องน้ำจาบัง       

   นำคณะล่องเรือ SPEED CATAMARAN พระอาทิตย์ตกดินบนเกาะหลีเป๊ะ 
   กับสถานที่UNSEENอีกมากมายที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรมนีร้อให้ท่านมาสัมผัส   

ไม่มีไกด์เดินทางมีแต่เจ้าหน้าที่ประสานงาน24ช.ม.รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ2คืน/หาดใหญ่1คืน 
โดยสายการบินไทยสไมล์THAI smile ขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ รวมน้ำหนักกระเป๋า20KG 

 
 

(ออกเดินทางวันที่ 12-15เมษายน2564) 

***แพค็เกจ็ทวัรน์ี้จะไมม่ีไกด์ไปดว้ย แตจ่ะมคีนประสานงานใหต้ลอดเวลาครบั*** 
***รับไดอ้ีดกค ่6 ท่าน เตม็แลว้เตม็เลยครับ ไม่มหี้องแลว้ครับ*** 
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วนัแรก(12เม.ย.64)       สนามบนิสวุรรณภมู-ิหาดใหญ-่พกัหาดใหญ1่คนื 

11.00 น. พร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศช้ัน 4 เคาท์เตอร์ไทยสไมล์  
13.00 น. เดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินท่ี WE261  *เสิร์ฟของวา่งเคร่ืองด่ืมบริการ 
14.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา รถตูร้อรับ น าท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกัใน อ.หาดใหญ่ 

อิสระกบัการชมเมือง ชอ้ปป้ิงสินคา้พื้นเมือง ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอ
หาดใหญ่ บนอาคารสองชั้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินคา้ ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง เป็น
ตลาดท่ีมีช่ือเสียงคู่กับ ตลาดสันติสุข ซ่ึงจ าหน่ายเคร่ืองใช้ไฟฟ้า น ้ าหอมและเคร่ืองส าอาง ซ่ึงอยู่ริมถนนนิพัทธ์
อุทิศ ในย่านเดียวกัน ในอดีตตลาดกิมหยงบริเวณชั้นล่างนอกจากจะเป็นตลาดสดเหมือนตลาดทั่วไปแล้วยงัมีการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีมาจากประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะอาหารแห้ง กาแฟส าเร็จรูป ขนม เคร่ืองดงันั้นตลาดกิมหยงจึงเป็น
แหล่งทีนกัท่องเท่ียวชาวไทย นิยม มาซ้ือหาสินคา้เหล่าน้ีเพื่อกลบัไปเป็นของฝาก *ไม่รวมอาหารค ่า 

พกัท่ี: CENTARA HOTEL HATYAI / monkam village hotel / ใกล้เคียงระด 

วนัทีส่อง(13เม.ย.64)  หาดใหญ-่ปากบารา-นัง่เรอืSPEEDBOAT-เกาะตะรเุตา-เกาะไข ่
                            ซุม้สะพานหนิ-เกาะหลเีปะ๊-พกัรสีอรท์รมิชายหาด2คนื-เดนิถนนคนเดนิ   
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
08.00น. น าท่านออกเดินทางโดยรถตูป้รับอากาศ สู่ท่าเรือปากบารา จ.สตูล (120 ก.ม.เดินทางประมาณ 1ช.ม.50นาที) เท่ียวชม จุด

ชมวิวหาดปากบารา หรือท่ีเรียกกนัว่าจุดชมวิว 18 ลา้น ต าบลปากน ้ า อ าเภอละงู จงัหวดัสตูล ไดมี้การสร้างปลากระโทง
ร่มยกัษ ์พร้อมกบัค าวา่ PAKBARA VIEWPOINT (ปากบาราวิวพอยท)์ เป็นภาษาองักฤษตวัขนาดใหญ่เด่นสง่า  

11.30น. น าคณะออกเดินทางโดยเรือเร็วสปีดโบ๊ท SPEEDBOAT เรือเร็วทนัสมยัเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 
น าท่านเท่ียวชม เกาะตะรุเตา (เรือจอด15-20นาที) จากอดีตคุกกลางทะเลท่ีวนัน้ียงัคงไวด้ว้ยสภาพ
ธรรมชาติอนัสวยงามพิสุทธ์ิ จนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็น มรดกแห่งอาเซียน ในปี พ.ศ. 2525 เกาะตะ
รุเตาวนัน้ีเป็นท่ีตั้งของท่ีท าการอุทยานแห่งชาติตะรุเตา และศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว เกาะแห่งน้ีมี 
ประวติัศาสตร์และรอยอดีตของการเป็นคุกเปิดท่ียงัหลงเหลือ บนเกาะตะรุเตายงัคงไวด้ว้ยธรรมชาติ 
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อนัอุดมสมบูรณ์กบัจุดท่องเท่ียวน่าสนใจ อาทิ อ่าวพนัเตมะเลกา นั้นเป็นดงัจุดรับแขกของท่ีน่ี เพราะเรือจะมาจอดเทียบ
ท่าท่ีร่องน ้ าจืดติดกบัอ่าว หนา้อ่าวมีประภาคารตั้งตระหง่านเป็นสง่า อ่าวพนัเตมะละกามีแนวหาดทรายยาวขาวเนียน ผืน

ทรายละเอียดประหน่ึงแป้ง อ่าวสน เป็นอ่าวท่ีมีรูปโคง้มีหาดทรายสลบักบัหาดหิน
ซ่ึงขอ้มูลของอุทยานฯระบุว่า หินท่ีน่ีมีอายุมากถึงราว 700 ลา้นปีทีเดียว อ่าวเมาะ
และ เป็นหาดทรายขาวสะอาดมีดงมะพร้าวร่มร่ืน และ อ่าวตะโละวาว ท่ี มี
เอกลกัษณ์ด้วยแท่งหินซีกก้อนยกัษ์ตั้งตระหง่านในทะเล มีสะพานท่าเรือทอดตวั
เคียงคู่กนัไป นอกจากน้ีเกาะตะรุเตายงัเป็นท่ีตั้งของ ศาลเจา้พ่อตะรุเตา ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ส าคญัของผูค้นในแถบน้ี ท่ีใครเม่ือมาถึงเกาะควรมาสักการบูชาท่านเพื่อความเป็น

สิริมงคล ค าว่า ตะรุเตา เพี้ยนมาจากค าวา่ ตะโละเตรา ท่ีมีความหมายว่า อ่าวมาก เพราะหมู่เกาะตะรุเตาประกอบไปดว้ย
เกาะจ านวน 51 เกาะ น ้าทะเลใสมาก ชมความงดงามของผืนทะเล คุณสามารถสนุกกบักิจกรรมมากมายของท่ีน่ี เช่น เล่น
น ้ า อาบแดด ชมวิว ด าน ้ า ดูปะการัง และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
เหมาะส าหรับต้องการมาพกัผ่อน   น าท่านเท่ียว เกาะไข่ เป็น
เกาะท่ีเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล และสีของหาดทรายท่ีน่ีก็
เหมือนสีไข่ จึงเป็นท่ีมาของช่ือว่า เกาะไข่ นอกจากจะมีหาด
สวยน ้ าใสแลว้ ยงัมีสัญลกัษณ์แห่งตะรุเตาและสัญลกัษณ์สตูล
อย่าง "ซุ้มประตูหิน" มีลกัษณะเป็นแนวหินยื่นยาวจากตวัเกาะ
โคง้ทอดตวัลงบนชายหาด นบัเป็นผลงานการสร้างสรรคอ์นัน่าท่ึงของธรรมชาติ ซ่ึงมีความเช่ือวา่ ใครท่ีควงคู่กนัมาเดิน
ลอดซุ้มประตูแห่งน้ีความรักจะสมหวงัย ัง่ยืน เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ สวรรคแ์ห่งการพกัผ่อน แหล่งท่องเท่ียวสุดฮิตท่ีจะ
มีนกัท่องเท่ียวมากมาย ไม่วา่จะเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นเกาะท่ีอยูก่ลางทะเล มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ
ภายในบนเกาะ ชายหาดสีขาว เนียนละเอียด น ้ าทะเลใส จนสามารถมองเห็นปลาตวัเล็กและปะการังน ้ าต้ืน มีชายหาดท่ี
ส าคญั ๆ อยู่ 4 หาด ไดแ้ก่ หาดพทัยา, หาดซันไรท์, หาดคาร์มา, หาดซันเซ็ท หลีเป๊ะแมจ้ะเป็นเกาะเล็ก ๆ แต่ดว้ยความ
สวยงามของธรรมชาติ หาดทราย ทอ้งทะเล เกาะแห่งน้ีจึงไดรั้บความนิยมอย่างสูง จากเกาะอนัสงบสวยงามไปด้วย
ธรรมชาติอนัพิสุทธ์ิ วนัน้ีเกาะหลีเป๊ะกลายเป็นเกาะท่องเท่ียวเตม็รูปแบบ ท่ีบนเกาะมีทั้ง รีสอร์ท ท่ีพกั ร้านอาหาร สถาน
บนัเทิง บาร์เบียร์ ชอ้ปป้ิง บริการด าน ้า และบริการน าเท่ียว ซ่ึงเกาะหลีเป๊ะเป็นดงัฮบัในการเช่ือมต่อไปเท่ียวยงัจุดต่าง ๆ  

เท่ียง   อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหารม้ือเท่ียง) เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะเช็คอินดว้ยตวัท่านเองท่ีรีสอร์ท 
บ่าย อิสระกบัการพกัผ่อนบริเวณท่ีพกั  หาดพทัยา หรือเรียกอีกช่ือว่า หาดบนัดาหยา อยูบ่ริเวณตอนใตข้องเกาะหลีเป๊ะ เป็น

หาดยอดนิยมของเกาะหลีเป๊ะ ท่ีขึ้นช่ือว่าเป็นหาดท่ีสวยงามท่ีสุดของ
เกาะหลีเป๊ะ เน้ือทรายเป็นแบบเน้ือละเอียด เป็นสีขาวสะอาดตา แนะน า
อย่างยิ่งส าหรับคนท่ีอยากมาเท่ียวพกัผ่อน สนุกสนานกบัการเล่นน ้ าท่ี
ชายหาด ชมบรรยากาศยามเยน็ของหาดทราย หรือเดินเท่ียวชม ถนนคน
เดิน เกาะหลีเป๊ะ  เม่ือเล่นน ้ า ชมปะการังจนเหน่ือยเเล้ว ก็ขึ้ นมาพัก
เหน่ือยกนัไดท่ี้น่ี ถนนคนเดิน เป็นแหล่งร้านคา้ร้านอาหารมากมาย พกั

ทานขา้วทานอาหาร เดินช้อปป้ิงของท่ีระลึก ร้านขายยา ร้านแพกเก็จทวัร์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านอาหารของท่ีน่ีมีหลาย
ร้าน เช่น ร้านก๋วยเต๋ียว หมูยา่ง โรตี ร้านอาหารไทย ฯลฯ  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหารม้ือค ่า) 

พกัท่ี: akira resotrt /bundhaya villa/ ใกล้เคียง พักรีสอร์ทริมชายหาด2คืนสบายๆ 

https://www.sanook.com/travel/1403097/
https://www.sanook.com/travel/934029
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วนัทีส่าม(14เม.ย.64)    ดำนำ้ชมปะการงั-รอ่งนำ้จาบงั-ปะการงั7ส-ีเกาะหนิงาม-เกาะราว ี
          หาดทรายขาว-เกาะอาดงั-อา่วเรอืใบ-เกาะหลเีปะ๊-ลอ่งสปดีคาตามารนั+SUNSET+BBQ 

เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 น าท่านนัง่เรือหางยาวพิสูจน์ความสวยงามใตท้อ้งทะเลท่ีสวยงามแห่งอนัดามนั เดินทางสู่ เกาะจาบงั เป็นกองหินพน้น ้ า 

บริเวณน้ีเรียกว่า ร่องน ้ าจาบัง อยู่ใกลเ้กาะอาดัง อยู่ระหว่างเกาะราวี 
และเกาะหลีเป๊ะ ส่วนใตน้ ้าจะมีแท่งหินอยูท่ ั้งหมด 5 ยอด มีอยู ่4 ยอดท่ี
ปกคลุมดว้ยปะการังอ่อนหลากสี อีกหน่ึงยอดจะเตม็ไปดว้ยดาวขนนก 
เกาะอยู่อย่างมากมาย ปกติแลว้การชมปะการังอ่อนแบบน้ีจะตอ้งด าน ้ า
ลึก (Scuba divng) แต่ท่ีน่ีปะการังอ่อนอยู่ในระดบัท่ีต้ืนมาก  ปะการัง
อ่อนหลากสี จะเกาะอยู่เต็มทั้ งยอด ตั้ งแต่บนยอดกองหินไล่ลงไป
จนถึงระดบัลึกจนมองไม่เห็น บริเวณน้ีมีทั้ง ดาวขนนกอีกมากมาย ทั้ง

สีด า สีแดง , ปะการังอ่อนหลากสี , ปะการังถ้วยส้ม , ฟองน ้ าครกขนาดใหญ่ , 
ดอกไมท้ะเลหลากสี และยงัมีฝูงปลามากมายว่ายเวียนเพื่อหาอาหาร นอกจากน้ีท่าน
อาจจะไดพ้บ ทากป๊ิกกาจู ้ตน้ก าเนิดโปเกม่อนอีกดว้ย เดินทางสู่ เกาะหินงาม Unseen 
หน่ึงเดียวในไทย ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จงัหวดัสตูล เกาะขนาดเลก็ท่ีเตม็ไปดว้ย
ก้อนกรวดสีด ามันวาว ลวดลายสวยงามไม่ซ ้ ากันไปในแต่ละก้อน ท่ีเช้ือเชิญให้
นกัท่องเท่ียวอยากแวะมาเท่ียวสักคร้ังเม่ือมาเยือนทะเลในแถบน้ี เกาะหินงาม นบัเป็น
อุทยานธรณีโลกแห่งแรกในไทย และแห่งท่ี 5 ของอาเซียน ทั้งหาดจะเตม็ไปดว้ย 

กอ้นหินสีด า ไซส์เล็กใหญ่แตกต่างกนัไปหลายขนาด แต่ลกัษณะท่ีคลา้ยกนัทุกกอ้นก็คือความกลมเกล้ียง ท่ีพอโดนน ้ า 
และแสงแดดสาดส่องแลว้ จะกลายเป็นสีมนัวาววบัท่ีสวยงามมาก การเกิดของ
หินเหล่าน้ี มีความเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางธรณีวิทยา โดยแหล่งก าเนิดอยู่
บริเวณดา้นใตข้องเกาะ ท่ีกระแสน ้ าท าให้หินโผล่ของหิน “ฮอร์นเฟลส์” ท่ีมี
แนวแตกหลายแนว แตกออกเป็นเศษก้อนหินเหล่ียมจากกระแสคล่ืน เกิด
กระแสน ้ าเลียบชายฝ่ังไหลอ้อมไปจนถึงบริเวณสันดอนกรวดมน ตลอด
ระยะทางของกระแสน ้าเลียบชายฝ่ังท าใหก้อ้นหินเกิดการขดัสีมาเร่ือยๆ ท าให้
กร่อนจนมีขนาดเล็กลงตามระยะทาง และมีความกลมมนมากขึ้นจนไปสะสมตวับริเวณสันดอนกรวดนั่นเอง บา้งก็
สันนิษฐานว่า หินท่ีน่ีเป็นหินท่ีมีการทบัถมอยู่ใตท้อ้งทะเลมายาวนาน ความกลมมนเงางามของมนันั้นเกิดจากแรงกดั
กร่อนจากคล่ืนนับล้านๆ ปี จนเกิดเป็นหาดหินงามดังเช่นทุกวนัน้ี น าท่านด าน ้ าดูปะการังท่ีเกาะหินงาม จุดน้ีจะมี
ปะการังหลากหลาย เช่น ปะการังไฟ เขากวา้ง ปลานีโม่ หญา้ทะเล เป็นตน้  

น าท่านด าน ้ าชมปะการังท่ี เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซ่ึงมีชายหาดท่ียาวและ
สวยงามอยู่ทางดา้นทิศเหนือของตวัเกาะ ส่วนทางดา้นทิศใตซ่ึ้งเป็นจุดด าน ้ า
ต้ืนดูปะการังนั้นก็มีหาดทรายขนาดเลก็ท่ีประกอบไปดว้ยทรายสีขาวนวลเน้ือ
เนียนน่าขึ้นไปนั่ง – นอนเล่น แต่เสียดายท่ีทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ
เตามีการประกาศห้ามไม่ให้เรือน าเท่ียวพาบุคคลใดๆ ขึ้นไปบนชายหาดของ
เกาะยาง เพื่ออนุรักษแ์นวชายหาดไวเ้ป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงเป็น 
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การป้องกนัไม่ให้คล่ืนกระแทกและใบพดัของเรือหางยาวท าลายแนวปะการังใกล้ๆ  ชายหาดดว้ย ทางดา้นทิศใตข้องเกาะ
ยางแห่งน้ีก็มีปะการังอนัเป็นเอกลกัษณ์อยู่ 1 ชนิด ได้แก่ ปะการังผกักาดหอม บางคนก็เรียกปะการังผกักาดหอมว่า 
ปะการังผิวเกล็ดน ้ าแข็ง หรือ ปะการังกะหล ่าปลี ลกัษณะโดยทัว่ไปของปะการังผกักาดหอม นั้นเป็นแผ่นหินปูนบางๆ 
ซอ้นกนัเป็นชั้นๆ หลายๆ ชั้นคลา้ยกบัลกัษณะกลีบใบของผกักาดหอม ส่วนกลางของแผ่นหินปูนจะมีสีน ้ าตาลอ่อนและ
ส่วนขอบรอบนอกเป็นสีขาว บางคนก็บอกว่าปะการังชนิดน้ีมีลกัษณะคลา้ยกบั เห็ดหลินจือ นักท่องเท่ียวก็ยงัอาจพบ
เห็น ปะการังเขากวางพุ่ม,ปะการังโขด และปะการังอ่อนงอกแซมอยู่ได้บ้าง แต่หลกัๆ ต้องขอบอกว่า จุดด าน ้ าต้ืน
ทางดา้นทิศใตข้องเกาะยางแห่งน้ีเป็นดินแดนแห่งปะการังผกักาดหอมจริงๆ น าท่านเดินทางสู่เกาะราวี 

เท่ียง   บริการอาหารม้ือกลางวนัแบบปิคนิกSETBOX บนเกาะราวี  
บ่าย หลงัอาหารกลางวนั อิสระเดินถ่ายรูปท่ี หาดทรายขาว เกาะราวี ซ่ึงเกาะน้ีเองท่ี มีรูปแลนดม์าร์คในโลกโซเซ่ียวมากมาย 

เช่น มุมท่ีมีก่ิงไมย้ืน่ไปในทะเล มุมท่ีมีแปลเช่ือกใหโ้หรน ถ่ายรูป น ้าทะเลท่ีใส่สะอาด ท่ีฉากหลงัเป็น เกาะอาดงั  
 น าท่านด าน ้ ากนัต่อท่ี อ่าวเรือใบ เกาะอาดงั แหล่งดูปะการังอีกจุดท่ีสวยงามมาก อยู่ในพื้นท่ีของเกาะอาดงั ตรงน้ีมี

ปะการังหลากหลาย ปลาหลากหลาย เป็นหญ้าทะเลท่ีสวยงาม เกาะน้ีมี
ชายหาดท่ีกวา้เหมาะส าหรับการเล่นน ้ าหนา้ชายหาดดว้ย เกาะอาดัง เกาะแห่ง
น้ีมีช่ือมาจากค าว่า “อุดัง” ท่ีแปลว่ากุ ้งในภาษามลายู เพราะในอดีตบริเวณ
เกาะเคยอุดมไปด้วยกุ้งทะเลชุกชุม  บนเกาะมีท่ีพักสงบเป็นส่วนตัว ให้
บรรยากาศแตกต่างไปจากท่ีพกัมากแสงสีบนฝ่ังหาดบนัดาหยาท่ีเกาะหลีเป๊ะ 
เกาะอาดังมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเขา มีป่าอุดมสมบูรณ์ มีน ้ าตกท่ีมีน ้ า
ตลอดปี ขณะท่ีบริเวณท่ีพกัมีหาดทรายละเอียดขาวเนียน นอกจากน้ีบนเกาะ
อาดังย ังมีจุดชมวิวผาชะโด ท่ีสามารถมองลงไปเห็นวิวเกาะหลีเป๊ะกับ
รูปพรรณสัณฐานแบนราบ อีกทั้งยงัเป็นจุดชมพระอาทิตยต์กชั้นดี 

 พร้อมล่องเรือ SPEED CATAMARAN2ท้อง ชมพระอาทิตย์ตกดิน 
และ BBQ บนเรือ เหลือแค่6ที่นั่ง ถ้าไม่ไปหักคืนให้ 1,000 บาท 

ค ่า  อาหารม้ือค ่าอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหารม้ือค ่า)  
พกัท่ี: akira resotrt /bundhaya villa/ ใกล้เคียง พักรีสอร์ทริมชายหาด2คืนสบายๆ 

***ทัวร์เราจัดให้พกั 2รีสอร์ท4ดาว****ดีดี บนหาดพทัยา เกาะหลเีป๊ะ*** 
หมายเหตุ จุดด าน ้าชมปะการัง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนือ่งจากอยู่ท่ีสถานการณ์ทาง

ธรรมชาติ คลื่น ,ลม ,กระแสน ้า  ในช่วง และในขณะนั้น เพือ่ความปลอดภัยในการเดินทางของทุกท่าน จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา 
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วนัทีส่ี(่15เม.ย.64)    เกาะหลเีปะ๊-นัง่เรอืสปดีโบท๊-ปากบารา-สนามบนิหาดใหญ-่กรงุเทพฯ 
เชา้ บริการอาหารม้ือเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกั  
 อิสระตามอัธยาศัยกับการพักผ่อน เดินเล่นบริเวณชายหาด หาดพทัยา หรืออีกช่ือหน่ึงว่า หาดบันดาหยา เป็นหาด

ทรายขาวเนียนนุ่มอยู่ในฝ่ังตะวนัตกของเกาะหลีเป๊ะ ท่ีเรียกว่าหาด
พัทยา จริงๆแล้วเป็นค าท่ีเพี้ ยนมาจากค าว่า “หาดปะไตตายา” ใน
ภาษามาลายู  ในหาดพทัยา ก็จะมีรีสอร์ทท่ีพกัเรียงรายอยู่มากมายไว้
รองรับนกัท่องเท่ียว เป็นหาดท่ีอยู่ทางตอนใตข้องเกาะ มองเห็นหาด
ทรายสีขาวยาวขนานไปกับทะเล จึงท าให้เป็นหาดท่ีสวยท่ีสุดบน

เกาะหลีเป๊ะ หาดน้ียงัเป็นจุดท่ีเรือเทียบท่าทั้ง
ขาไปและขากลบั อีกทั้งยงัมีร้านอาหาร ส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนขา้งครบ จึงไม่แปลกใจนกัท่ี
จะมีนกัท่องเท่ียวอยูห่าดน้ีกนัมาก จนกระทัง่ไดเ้วลาเช็คเอาทท่ี์รีสอร์ท  
11.30 น. น าคณะออกเดินทางกลบัสู่ฝ่ังโดยเรือสปีดโบ๊ต 
เท่ียง   อาหารม้ือเท่ียงอิสระตามอธัยาศยั (ไม่รวมอาหารม้ือเท่ียง)  

13.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
15.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ สมาชิกทุกท่านเช็คอินพี้แมสัมภาระ 
21.05 น.. เดินทางกลบัสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสไมล์ Thai Smile  เท่ียวบินที ่WE268 

22.35 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ  
***กรณีท่านจองล่าชา้ ไฟลท์เตม็ เราจะเปล่ียนเวลากลบัเป็นไฟลท์ใกลเ้คียง จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา*** 
 UNSEEN  LIPE ISLAND 4 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   
 

 

***แพค็เกจ็ทวัรน์ี้จะไมม่ีไกด์ไปดว้ย แตจ่ะมคีนประสานงานใหต้ลอดเวลาครบั*** 
***รับไดอ้ีดกค ่6 ท่าน เตม็แลว้เตม็เลยครับ ไม่มหี้องแลว้ครับ*** 
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PACKAGE TOUR ตะรเุตา-หลีเปะ๊4วนั3คนื (พกัหาดใหญ1่คนื/กาะหลีเปะ๊2คืน)  
***แพค็เกจ็ทวัรน์ี้จะไมม่ีไกด์ไปดว้ย แตจ่ะมคีนประสานงานใหต้ลอดเวลาครบั*** 

*กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 04-12 สปัดาห์ เพ่ือควาสมสะดวกในการจองต๋ัว
เครื่องบิน และโรงแรม*เน่ืองจากช่วงฤดูท่องเที่ยวต๋ัวและที่พักดีดีจะเต็มทุกสัปดาห์ * 

วันออกเดินทาง  

พัก4ดาว 
BUNDHAYA VILLA 
PATTAYA BEACH 

(หาดพทัยา) 
 

พัก4ดาว 
AKIRA HOTEL 

(หาดพทัยา) 
ห้อง POOL ACCESS 

 

พักท่านเดียว 
ตอ่1ห้อง 
จ่ายเพ่ิม 

 
สงกรานต์ 12-15 เม.ย. 
 

18,900 22,900 สอบถาม 

***หากท่านสำรองล่าช้า ต ั๋วเครื่องบิน โปรโมช่ันเต็ม ราคาตั๋ว อาจจะเพิ่ม 
อีกท่านละ 1,000-4,000 บาท ทางเราจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนสำรองที่น่ัง จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
**จัดกรุ๊ปเหมาส่วนตัว สามารถเลือกวันเดินทางเอง ได้เลยครับ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่** 
**ราคาที่เสนอด้านบน คิดราคาท่ี 8ท่าน *** 
**เมนูอาหาร และร้านอาหาร ทัวร์เราคัดร้าน และเมนูมาตรฐานดี บริการ  
โดยชำระมัดจำเป็นเงินสดทั้งหมด เมื่อท่านจองแพ็คเก็จทัวร์ 
***หากสนใจสายด่วน คุณป๊อป Tel.096-7878-294 *ตอบคำถามได้เลยไม่ตอ้งรอ**  
***หรือ@ID LINE มาที ่ POP2217 สอบถามได้ตลอด     
อตัราค่าบริการนีร้วม  

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิโดยการบนิไทยสไมล ์(เดนิทางไป-กลับพรอ้มคณะ)  

• คา่เรอืหางยาวด าน ้าชมปะการังเทีย่วเกาะตา่งๆ  

• คา่ทีพ่ักตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการ หรอื ระดับเทยีบเทา่ และราคาโรงแรมจะปรบัขึน้ 3-4 เทา่ตวั หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟรห์รอืงาน
ประชมุตา่งๆ อันเป็นผลทีท่ าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นทีพ่ัก โดยค านงึถงึความเหมาะสมเป็นหลัก  

• คา่อาหารและเครือ่งดืม่3มือ้ ดังระบใุนรายการทัวร ์

• คา่รถรับ-สง่สนามบนิ ดังระบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันและคา่ประกันภัยการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเก็บจากสายการบนิ ซึง่เป็นอัตราเรยีกเก็บ ณ วันทีท่ าการจอง คา่ประกันชวีติกรณีอบัุตเิหตใุน
ระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รกัษาพยาบาลกรณีอบัุตเิหตใุนวงเงนิไมเ่กนิ ทา่นละ 100,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม)์  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม *ค่าธรรมเนียมอุทยาน40บาท และ คา่ธรรมเนียมท่าเรือ 20บาท และค่าธรรมเนียมทุกชนิด(ถา้มี) 
• ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าเครือ่งดืม่และค่าอาหารทีส่ั่งเพิม่เอง, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่สั่งพเิศษนอก 

• คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตกลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว (เป็นหนา้ทีข่องผูเ้ดนิทางในการจัดท าเอง) 

• คา่อาหารบางมือ้ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนโปรแกรมการเดนิทาง 

• คา่ทปิไกดแ์ละคนขับทา่นละ400บาท 

• คา่ธรรมเนียมอทุยานของชาวตา่งชาต2ิ00บาท 

• คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง  

•  คา่ปรับส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางทีเ่กนิจากทีท่างสายการบนิก าหนดไว ้

เง่ือนไขการช าระเงิน 

• กรุณาจองล่วงหน้าพร้อม ชำระงวดแรกทั้งหมด ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งหน้าบีตรประชาชน หรือหน้าหนังสือเดินทาง 
Passport   และถ้ามีค่าใช้จา่ยสว่นท่ีเหลือกรุณาชำระน้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง 

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ 10 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ต่อเมือ่ไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 8 ท่าน ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิให ้
ทัง้หมด หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ให ้ถา้ทา่นตอ้งการ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมร่ับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากการยกเลกิหรอืความลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิการนัดหยดุงาน การ
จลาจล การปฏวัิต ิทรพัยส์นิสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ และอืน่ๆ ทีอ่ยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯ หรอื คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอื
ทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถกูท ารา้ย การสญูหาย ความล่าชา้ หรอื จากอบัุตเิหตตุา่งๆ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณ ี 



• เมื่อท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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• ทางบรษัิทเริม่ตน้ และจบการบรกิาร ทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรณทีา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวัด หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะ
อยา่งหนึง่อยา่งใดทีใ่ชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิ ทางบรษัิทจะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นนี้ เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายทีน่อกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง
ของบรษัิท ฉะนัน้ทา่นควรจะใหก้รุป๊ FINAL 100% โดยมเีอกสารแจง้การนัดหมายการเดนิทางสง่ไปถงึทา่นเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ทา่นจงึสามารส ารอง
ยานพาหนะได ้

• ตั๋วเครือ่งบนิที่ใชใ้นการเดนิทางไม่สามารถ Refund หรอืเลื่อนวันกลับ หรอืเปลีย่นแปลงการเดนิทางได ้กรณีท่านจะกลับก่อนหรอืเลือ่นวันเดนิทางกลับ 

กรุณาตดิต่อสอบถามเจา้หนา้ที่ก่อนการเดนิทาง มฉิะนัน้ท่านจะตอ้งซือ้ต๋ัวใหม่เองในกรณีไม่เดนิทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท่่านซือ้จากทางบรษัิท 

เนื่องจากเป็นคณุสมบัตรของตั๋วทีอ่อกมาจากทางสายการบนิ 

• โปรแกรมการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลง หรอืตัดออกไดต้ามความเหมะสม โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ ทัง้นี้ขึน้อยูก่ับสถานการณ์ระหวา่ง

การเดนิทาง สภาพภมูอิากาศไมเ่อือ้อ านวย /การจราจรตดิขัดจนเป็นเหตทุ าใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเทีย่วโปรแกรมอืน่/ ปิดถนน / ฝนตกหนัก /น ้าทว่ม /  

หมิะตกหนักปิดผวิทางการจราจร/ รถโคช้หมดเวลาวิง่ ซึง่คนขับตอ้งพักผ่อน ตามกฎหมายของยโุรปไม่ใหว้ิง่เกนิวันละ12ช.ม. เพือ่ความปลอดภัยของหมู่

คณะ/ มกีารนัดชมุนุมประทว้ง / ถนนปิดซอ่มแซมจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / ตามโบสถห์รอืวหิาร มกีารจัดพธิทีางศาสนา ซึง่ไมเ่ปิดใหเ้ขา้ชม / เกดิ

อบัุตเิหตบุนทอ้งถนนจนท าใหร้ถตดิเป็นเวลานาน / การตอ่ควิเขา้สถานทีท่อ่งเทีย่วทีใ่ชเ้วลานานเกนิไป/ ลกูทัวรใ์นคณะบางทา่นหลง หรอืไมม่าตรงเวลา

นัดหมายของหัวหนา้ทัวร ์จนท าใหเ้สยีโปรแกรมทอ่งเทีย่วจุดอืน่ และสถานการณเ์ฉพาะหนา้อืน่ๆ ทีท่ าใหท้า่นไมส่ามารเดนิทางไปถงึสถานทีท่อ่งเทีย่วได ้

อยา่งปลอดภัยและสะดวก  โดย จะค านงึถงึผลประโยชน์ของหมูค่ณะโดยรวม และความปลอดภัย เป็นสิง่ส าคัญ   

• ภาพประกอบใชเ้พือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

• เรือ่งทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ และอาหารที ่Request บนเครือ่งบนิ ไมใ่ชค่วามรับผดิชอบของบรษัิททัวร ์เนื่องจากเป็นระบบของทางสายการบนิ แตท่างเราจะ

พยายามท าตามทีท่า่น Request มา แตจ่ะไดห้รอืไมไ่ดต้ามทีท่า่นตอ้งการขึน้อยูก่ับทางสายการบนิเป็นผูก้ าหนด จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา 

• กรณีรา้นอาหารไมเ่ปิดบรกิารในวันทีท่า่นเดนิทางไป ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นรา้นอาหาร เพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง และไมเ่สยี

โปรแกรมทอ่งเทีย่ว 

เง่ือนไขการยกเลิก 
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  30 วัน – คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวันหยุด หรอืคล่อมวันหยุดยาว และวันหยุดส าคัญประเทศไทย ทีต่อ้ง

การนัต ีและมัดจ ากับสายการบนิ หรอื กรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรง หรอืโดยการผ่านตัวแทน.นประเทศ ทา่นไมอ่าจขอคนืเงนิได ้     

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วันขึน้ไป –  เก็บคา่ใชจ้่าย 50%    
• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  1-14 วัน – เก็บคา่บรกิารทัง้หมด 100 % ตอ่ทา่น 
 
 UNSEEN  LIPE ISLAND 4 DAYS  

หมายเหตุ การเดินทางอาจเปล่ียนแปลง หรือสลบัสถานท่ีท่องเท่ียว ก่อนหลงัได ้ตามความเหมะสม  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัสถานการณ์ใน
การเดินทาง การจราจร สภาพภูมิอากาศ และสถานการณ์ซ่ึงเกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการเดินทาง 

โดยทาง World traveler agency co.,ltd. จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั   


