





SHDDHDYLIPE1 เกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่ หมู่เกาะตะรุเตา จ.สตูล 3 วนั 2 คืน (DD) 291222 

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน) 
 

วันเดินทาง 
ผู้ใหญ่ / เด็ก  

พักห้อง 2-3 ท่าน 
พักเดี่ยว 

13-15 เมษายน 2566 16,999 บาท 2,500 บาท 
14-16 เมษายน 2566 16,999 บาท 2,500 บาท 

 

วันท่ี ก าหนดการ เช้า เท่ียง เย็น โรงแรม 

1 

กรุงเทพฯ- หาดใหญ่ (DD500: 06.00-07.25) - อ.ละงู - 
ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลี
เป๊ะ - ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลี
เป๊ะ - Walking Street 

X   
สิตาบีช รีสอรท์ระดบั 4 ดาว  
หรือเทียบเท่า @เกาะหลีเป๊ะ 

2 
เกาะหลีเป๊ะ - ร่องน ้าจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหิน
ซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง - เกาะรอกลอย - หาด
ทรายขาว - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง 

   สิตาบีช รีสอรท์ระดบั 4 ดาว  
หรือเทียบเท่า @เกาะหลีเป๊ะ 

3 เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ตลาด
กิมหยง – กรุงเทพฯ (DD509: 20.50-22.15) 

  X  

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จ านวนเงิน  300  บาท / คน ตลอดการเดินทาง 
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โปรแกรมการเดินทาง 
 

 
04.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ อาคารผูโ้ดยสาร 2 ขาออกภายในประเทศ ชัน้ 3 เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน

สายการบิน นกแอร ์โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการเช็คอินและ
โหลดสมัภาระก่อนขึน้เครื่อง พรอ้ม บริการอาหารเช้า Snack Box (มือ้ท่ี 1) 

06.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD500 (06.00-07.25)  
07.25 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ น าท่านออกเดินทางดว้ยรถตูป้รบัอากาศ มุ่งหนา้สู่ ท่าเรือปากบารา อ.ละงู 
10.00 น. น าท่านลง เรือ Speed Boat เหมาล าส่วนตวั เดินทางไป เกาะตะรุเตา ใหท้่านไดก้ราบสกัการะ ศาลเจ้าพอ่

ตะรุเตา และอิสระในการถ่ายรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัแรก  กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ - อ.ละงู - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลเีป๊ะ -  
  ล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์กรอบเกาะหลเีป๊ะ - Walking Street

ไฮไลทข์องการท่องเท่ียวทริปนี้
เรือ Speed Boat เหมาล าสว่นตัว ตลอดการเดินทาง 
ล่องเรือยอรช์ชมพระอาทิตยต์กรอบเกาะหลีเป๊ะ (เหมาล าส่วนตัว) 
บริการถ่ายรูปใต้น ้า ฟรี !! 
พักรีสอรร์ะดับ 4 ดาว 
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  น าท่านเดินทางมุ่งหนา้สู่ เกาะไข่ สญัลักษณ์การท่องเที่ยวของ จ.สตูล  ใหเ้วลาท่านไดพ้าคู่รกัจูงมือลอดซุม้

ประตหูิน อธิฐานเพื่อใหร้กักนัชั่วนิรนัดร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  น าท่านเดินทางไป เกาะหลีเป๊ะ 
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12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร 
14.00 น. Check-in เขา้ที่พัก ณ  สิตาบีช รีสอร์ทระดับ 4 ดาว @เกาะหลีเป๊ะ เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตาม

อธัยาศยั 
16.00 น. พรอ้มกนั ณ จุดนดัหมาย หน้าร้านSteak House หาดพัทยา 

น าคณะเดินทาง  ล่องเรือยอร์ชชมพระอาทิตย์ตกรอบเกาะหลีเป๊ะ (เหมาล าส่วนตัว)  พร้อม
บริการฟรุ๊ตพัน้ซ ์+ ค็อกเทล+อาหารทานเล่นบนเรือ+ผลไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.00 น. ใหท้่านอิสระเดินเที่ยวชม Walking Street ใกล้ๆ ชมสินคา้มากมายของฝากของที่ระลึกหรือนวด 

สปาเพื่อผ่อนคลาย ***อิสระอาหารเย็น*** กบัเมนูอาหารทะเลสดๆป้ิงย่างตามสั่งหรือเลือกเขา้ที่พักพกัผ่อน
ตามอธัยาศยั 

 

 
06.00 น. ตื่นเชา้มาชมพระอาทิตยข์ึน้ โดยเดินไปอีกฝ่ังหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ จากนัน้กลบัมาท าธุระส่วนตวั 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
08.30 น. ออกเดินทางดว้ย เรือ Speed Boat เหมาล าส่วนตัว สัมผัสกบัความตื่นเตน้ และความประทับใจกบัการด า

น า้ ดปูะการัง ตามจุดต่างๆที่จะเลือกเฉพาะที่เด่นๆ เช่น ร่องน ้าจาบัง เกาะหินงาม เกาะหินซ้อน เกาะไผ่ 
เกาะดงเกาะรอกลอย เป็นตน้ อาจจะปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ ์ขึน้อยู่กบัเวลาและสภาพอากาศ 

วันที่สอง เกาะหลเีป๊ะ - ร่องน ้าจาบัง - เกาะหินงาม - เกาะหินซ้อน - เกาะไผ่ - เกาะดง  เกาะรอกลอย -  
  หาดทรายขาว - เกาะราวี - เกาะยาง - เกาะอาดัง
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12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) บุฟเฟต ์+ ผลไม ้

หลงัอาหารใหท้่านพกัผ่อนถ่ายรูปเล่นน า้กนัที่ หาดทรายขาว-เกาะราว ี
บ่าย ออกเดินทางด าน า้กนัต่อที่ เกาะยาง หนา้-หลงั 

เดินทางไป เกาะอาดัง ซึ่งเป็นทีต่ัง้ของ อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา อิสระใหท้่านพกัผ่อนและเล่นน า้
ตามอธัยาศยั 

17.30 น. กลบัที่พกั อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
19.00 น. บริการอาหารเย็น(5) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหารอิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
 
 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของท่ีพัก 
09.00 น. เดินทางกลบั ท่าเทียบเรือปากบารา ดว้ย เรือ Speed Boat เหมาล าส่วนตัว 
11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร 

หลงัอาหาร น าคณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ 
น าท่านแวะซือ้ของฝากที่ ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของที่ระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่
จงัหวดัสงขลา ตัง้อยู่บนอาคารสองชั้นริมถนนละมา้ยสงเคราะหช์ัน้บนเป็นรา้นขายสินคา้ชัน้ล่างเป็นตลาดขาย
ของแหง้เดิมอาคารแห่งนีเ้คยเป็นโรงภาพยนตรช์ื่อโรงภาพยนตรเ์ฉลิมไทย 
***อิสระอาหารเย็น*** ตามอัธยาศัย 
น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ 

20.50 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดย สายการบินนกแอร ์เที่ยวบินที่ DD509 (20.50-22.15)  
22.15 น. เดินทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

********ขอบคุณทุกท่านท่ีใช้บริการ********   

วันท่ีสาม เกาะหลเีป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ตลาดกมิหยง - กรุงเทพฯ  
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☺ ☺ ☺ ☺ ซ่ือสตัย ์จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  ☺ ☺ ☺ ☺ 
    **หมายเหตุ: โปรแกรมและราคาสามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ**     
 

 
 

 

1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ ตามที่ระบุไวใ้นรายการเท่านั้น  ตั๋ว
เคร่ืองบินท่ีใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกท่ีน่ังล่วงหน้าได้ (ท่านจะได้รับท่ีน่ังแบบสุ่มเท่าน้ัน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรบัราคาภาษีน า้มันขึน้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บค่าภาษีน า้มันเพิ่ม
ตามความเป็นจริงก่อนการเดินทาง **ราคาทัวรน้ี์เช็คภาษีน ้ามัน ณ วันท่ี 29 ธ.ค. 65  

3. ค่าโรงแรมระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
กรณีหอ้ง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง DOUBLE BED แทนโดยมิตอ้ง
แจง้ให้ทราบล่วงหนา้ หรือ หากต้องการหอ้งพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรบัเป็นหอ้ง 
TWIN BED แทนโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ เช่นกนั กรณีพกัแบบ TRIPLE ROOM 3 ท่าน 1 หอ้ง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริม
เตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัรูปแบบการจดัหอ้งพกัของโรงแรมนัน้ๆ 

4. ค่าอาหาร ตามที่ระบุไวใ้นรายการ  
5. ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไวใ้นรายการ 
6. ค่าเรือ Speed Boat เหมาล าส่วนตัวตลอดการเดินทาง ค่าอุปกรณ์ด าน ้า พร้อมชูชีพ พร้อม บริการถ่ายรูปใต้น ้า 

ฟรี !! 
7. ค่าล่องเรือยอรช์ ชมพระอาทิตยต์ก (เหมาล าส่วนตัว) 
8. น ้าหนักสัมภาระ ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม  สมัภาระติดตวัขึน้เครื่องได ้1 ชิน้ ต่อท่าน น า้หนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรมั 
9. ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท และ ค่ารกัษาพยาบาล ไม่เกิน 500,000 บาท คุ้มครองผูเ้อา
ประกนัที่มีอายุตัง้แต่ 1 – 75 ปี 
ในการเคลมประกันทุกกรณี ตอ้งมีใบเสร็จ และ มีเอกสารรบัรองทางการแพทย ์หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
การประกันไม่คุ้มครอง 
กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, การติดเชือ้, ไวรสั, ไสเ้ลื่อน, ไสต้ิ่ง, อาการที่เกี่ยวขอ้งกบัการติด
ยา, โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ,์ การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตวัตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของ
สรุายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแทง้บุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นดัหยุดงาน, 
การก่อการรา้ย การยึดพาหนะ และการปลน้อากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม ์

 
 

 
1. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ ฯลฯ 
2. ค่าธรรมเนียมเขา้สถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมเก็บตามการจ่ายจริง 
3. กรุณาเตรียมค่าทิปหัวหน้าทัวร,์ คนขับรถ รวม 300 บาทต่อคน (เด็กช าระทิปเท่ากับผู้ใหญ่) 

อัตราค่าบริการดังกลา่วรวม 
 


อัตราค่าบริการดังกลา่วไม่รวม 
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4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7 % และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีที่ลูกค้าตอ้งการใบเสร็จรบัเงินที่ถูกตอ้ง จะตอ้งบวกค่า
ภาษีมลูค่าเพ่ิม และหกั ณ ที่จ่าย จากยอดขายจริงทัง้หมดเท่านัน้ และโปรดแจง้ทางบริษัทฯ จะออกใหภ้ายหลงั ขอสงวนสิทธ์ิ
ออกใบเสร็จที่ถูกใหก้บับริษัททวัรเ์ท่านัน้ 
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** ก่อนท าการจองทัวรทุ์กคร้ัง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เน่ืองจากทาง

บริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลัก **                


