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วนัที ่1 กรงุเทพฯ – สนามบนิหาดใหญ ่– สตลู ทา่เรอืปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ 
 
06.30 น.  
พรอ้มคณะทีส่นามบนิสวุรรณภมูปิระต ู3 เคานเ์ตอร ์D 
 
07.30 น.  
สายการบนิไทยสมายลนํ์าทา่นเดนิทางสูจั่งหวัดสงขลา เทีย่วบนิที ่WE259 
 
09.00 น.  
เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่ จังหวัดสงขลา ประตสูดุทา้ยสูภ่าคใต ้
 
10.00 น.  
นําคณะเดนิทางสู ่จังหวัดสตลู หลากหลายไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีย่งัมคีวามอดุมสมบรูณ์ทางธรรมชาตสิงูมา อาทเิชน่ 
เกาะดังๆอยา่งอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา เกาะหลเีป๊ะ หรอือทุยานแหง่ชาตอิืน่ๆ อกีมากมาย ทีเ่รยีกไดว้า่สายผจญภยั และ
ประวัตศิาสตรจ์ะตอ้งตืน่เตน้สดุๆ เมือ่มาเยอืนจังหวัดสตลู 
 
12.00 น.  
รับประทานอาหารกลางวัน รา้น “บาราโรต”ี  

 
13.00 น.   
นําคณะเดนิทางตอ่สูท่า่เรอืปาบารา พาคณะท ้า่นลงเรอืสปีดโบท๊เพือ่มุง่หนา้สูเ่กาะหลเีป๊ะ จังหวัดสตลู 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
14.00น. เรอืสปีดโบท๊ พาทา่นแวะชมอทุยานแหง่ชาตติะรเุตา และเกาะไข ่ซีง่มจีดุทีเ่ป็นไฮไลทค์อืซุม้ประตหูนิ
โคง้ตามธรรมชาต ิทีห่ลายคนเรยีกวา่ซุม้ประตรัูกนรัินดร ์ทีห่ากคูรั่กไหนไดม้าเดนิลอดซุม้กนั ก็จะมคีวามรักทีย่าวนาน 
(ทัง้นีก้ารขึน้ชมสองสถานนีข้ ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวันนัน้ๆ) 
 
14.45 น. นําทา่นเขา้ทีพั่ก Akira Lipe (อาครีา หลเีป๊ะ) **** 
 พรอ้มใหท้า่นได ้อ้สิรัะพักผอ่นตามอธัยาศัย 
 
18.00 น. รับประทานอาหารคํ่าทีโ่รงแรม Akira Lipe (อาครีา หลเีป๊ะ) 
 
วนัที ่2 ดาํนํา้ - ชมปะการงั สมัผสัธรรมชาตขิองเกาะหลเีป๊ะ 
 
08.00 น.  
รับประทานอาหารเชา้ ทีโ่รงแรม 
 
09.00 น.  
นําคณะทา่นลงเรอืหางยาว ออกดําน้ําโซนในตามจดุดําน้ําทีไ่ดรั้บความนยิมเป็นอยา่งมาก อาทเิชน่  เกาะราว ีเกาะอาดัง  
เกาะหนิงาม รอ่งน้ําจาบงั และเกาะยาง ระหวา่งน่ังเรอืชมความงามของหมูเ่กาะตา่งๆ ลงดําน้ําชมความสวยงามขอ ง
ปะการัง 7 ส ีปะการังออ่นทีส่วยทีส่ดุในโลก “รอ่งน้ําจาบงั” จากนัน้เขา้สูเ่กาะราว ีซึง่มปีะการังแข็งกวา่ 20 ชนดิและปลา
หลากหลายสสีนั บางครัง้อาจพบเตา่ทะเล  ปลาไหลมอเรยพ์าทา่นขึน้ชม เกาะหนิงาม เป็นเกาะทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งกระแสน้ํา
สามทศิทางทําใหเ้กดิหาดหนิรปูทรงกลมมนลวดลายสวยงาม แปลกตา 
 
 
 
 
 

 



    

 

 

12.00 น.   
รับประทานอาหารกลางวัน  แบบปิคนคิ : อาหารกลอ่ง/ผลไม/้น้ําดืม่และมสีตาฟดแูลตลอดการเดนิทาง 
** โปรแกรมนี ้เฉพาะเดนิทางชว่ง 16 ตลุาคม - 15 พฤษภาคม เทา่นัน้! 
 
13.00   
นําคณะทา่นออกดําน้ําตอ่ทีเ่กาะยาง  ซึง่เป็นเกาะทีม่หีอยมอืเสอืขนาดใหญท่ีห่าดไูดย้าก สลับกบัดอกไมท้ะเลและปลา
การต์นู เกาะอาดังซึง่เป็นเกาะทีใ่หญท่สีดุ และเป็นทีทํ่าการอทุยานฯ (จดุทอ่งเทีย่วตา่งๆ  บรรยายโดยรว มจากสถานที่
ทอ่งเทีย่วทัง้หมด  แตใ่นการทอ่งเทีย่วจรงิ  จดุลงดําน้ําในแตล่ะจดุ จะถกูพจิารณาตามความเหมาะสม ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บั
ปัจจัยของกระแสน้ํา การขึน้-ลง ของระดับน้ําทะเลและสภาพอากาศ) 
อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสความงาม “ทะเลอนัดามนั และเกาะหลเีป๊ะ”สมญานามความสวยงามของเกาะนีท้ีเ่รยีกวา่ “Maldives 
of Thailand” 
 
14.30 น. 
นําคณะทา่นสง่ทีห่นา้หาดอยา่งปลอดภยั  จากนัน้อสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอธัยาศัย 
 
** แนะนํากจิกรรม พายเรอืคายคั / ดําน้ําตืน้ / เดนิเลน่ยามเย็นหาดซนัเซท็รอชมความงามพระอาทติยต์ก ** 
 
18.00 น.  
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 
19.00 น.  
นําทา่นเขา้ทีพั่ก Akira Lipe (อาครีา หลเีป๊ะ) ****   
 
วนัที ่3 เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เรอืปากบารา – หาดใหญ ่– กรงุเทพฯ 
 
08.00 น.  
รับประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
 
09.00 น.  
ฮสิระใหท้า่นไดพั้กผอ่นตามอสิระ 
 
11.00 น.  

 



    

 

 

พาคณะทา่นทําการเชค็เอา้ท ์ออกเดนิทางสูร่า้นอาหาร 
 
12.00 น.  
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 
 
13.00 น.  
นําคณะทา่นลงเรอืสปีดโบท๊  ออกเดนิทางกลับสูท่า่เรอืปากบารา 
 
14.30 น.  
เดนิทางถงึทา่เรอืปากบารา จากนัน้รถปรับอากาศรอรับคณะมุง่หนา้สูห่าดใหญ ่ 
 
18.00 น.  
รับประทานอาหารคํ่า รา้น “ตอ่ฮวด” 
 
19.00 น.  
นําคณะทา่นออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตหิาดใหญ ่
 
20.55 น.  
เดนิทางกลับกรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์
เทีย่วบนิที ่WE268 
 
22.20 น. 
เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Period 
Tour fare 

adult 
CHD 4-11 
with Bed 

CHD 4-6 
No Bed 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL 

*20-22พฤศจกิายน2563 20,400.- 18,900.- 16,500.- +4,000.- -2,000.- 

27-29พฤศจกิายน2563 18,900.- 17,500.- 15,500.- +4,000.- -2,000.- 

*5-7ธันวาคม2563 20,400.- 18,900.- 16,500.-  +4,000.- -2,000.- 

*11-13ธันวาคม2563 20,400.- 18,900.- 16,500.- +4,000.- -2,000.- 

18-20ธันวาคม2563 18,900.- 17,500.- 15,500.- +4,000.- -2,000.- 

*25-27ธันวาคม2563 20,400.- 18,900.- 16,500.- +4,000.- -2,000.- 

 



    

 

 

 
 

• คา่ตั๋วเครือ่งบนิกรงุเทพฯ-หาดใหญ/่ หาดใหญ-่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทยสมายล ์
• คา่รถโคช้ / รถตูม้าตรฐานทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 
• คา่เรอืสปีดโบท๊ รับ-สง่ ทา่เรอืปากบารา - เกาะหลเีป๊ะ 
• คา่อาหารกลางวัน คา่อาหารคํ่า 
• คา่แพกเกจดําน้ําโซนใน 5 เกาะ / คา่เรอืหางยาวไปยงัจดุดําน้ํา 
• คา่ประกนัการเดนิทางของคา่ประกนัการเดนิทางประกนัภยัอบุตัเิหตเุดนิทางของ บรษัิทไทยประกนัภยั จํากดั 

)มหาชน ( เสยีชวีติ สญูเสยีอวัยวะ สายตา หรอื ทพุพลภาพสิน้เชงิ อบ.1 จํานวนเงนิเอาประกนัภยั และการ
รักษาพยาบาลตอ่อบุตัเิหตแุตล่ะครัง้ ตอ่คน ตอ่ระยะเวลาเดนิทาง ไมเ่กนิ 500,000บาท 

 

 
 

• คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % 
• คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 
• คา่ทปิคนขบัรถทอ้งถิน่ 
• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวอาท ิคา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาในหอ้งพักคา่อาหาร

และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากทีท่างบรษัิทจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ 
หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 
 

 
 

• เมือ่ออกตั๋วโดยสารแลว้ แลว้ไมส่ามารถทําการคนืเงนิคา่ทัวรไ์ดท้กุกรณี 
 

 
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั และเป็นตั๋วแบบ NON REFUND 

 

 
คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วันที ่30 สงิหาคม 2563 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิในภายหลัง 
ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

 
 

 



    

 

 

โปรดทราบ 
 

1. กรุณาชาํระคา่มัดจําทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนด หากลกูคา้ไมช่าํระตามกําหนดระบบจะตดัชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมัติ เพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตใุดๆจนทําใหล้กูคา้ไมส่ามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีกูคา้กลุม่ใหญย่กเลกิการเดนิทางกระทนัหัน ภัย
ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถกูยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทวัรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดงักลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
  ดงันัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตนุีม้าเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกบับรษัิทฯ  หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีล่กูคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั )ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสา รของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู (
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งชาํระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่ว เพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่งรวดเร็วกอ่น
ชาํระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีกํ่าหนดอยา่งเคร่งครัด  หากลกูคา้ไมป่ฏบิตัติามและวซีา่ไม่
ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซีา่ทีส่ถานฑตู บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พือ่อํานวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1  คน หากลกูคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีด่แูล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500  บาทตอ่ลกูคา้1 ทา่น  

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืคา่วซีา่ในทกุกรณี  หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตัว๋ใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไมว่า่ในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ทา่นนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ - ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุล  หากลกูคา้ไมไ่ด ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้ -ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์  

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจํานวนผูเ้ดนิทางไมถ่งึจํานวนขัน้ตํา่ทีบ่รษัิทฯกําหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย
 เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้าํระมาแลว้เต็มจํานวน)ยกเวน้คา่วซีา่ (ก รณีลกูคา้ชาํระดว้ยบตัรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะนําใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจํ้าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง )กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิตั ิ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิกําหนด (และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้  หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่าํคญั ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่มค่รอบคลมุถงึการประกนัสขุภาพทกุกรณ ี
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ  โรคประจําตวั ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะนําใหท้า่นซือ้ประกนัสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจํานงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14. โปรแกรมทวัรน์ีบ้รษัิทฯเป็นเพยีงตวัแทนขายมไิดเ้ป็นผูดํ้าเนนิการ ลกูคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูดํ้าเนนิการทวัร์
โปรแกรมนีไ้ดต้ลอดเวลา ทัง้นี ้บรษัิทฯขอจํากดัความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจํานวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลกัฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ี้โดยตลอดแลว้จงึชําระเงนิมดัจํา 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที่ 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 
 

 


