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ก ำหนดวนัเดนิทำง  
12-15 เมษายน 64 

 
ทะเลตรัง - เกำะหลเีป๊ะ - หำดใหญ่ 4 วนั 3 คืน 

เที่ยวทะเลตรัง เกำะหลเีป๊ะ ไหว้พระพทุธมงคลมหำรำช น่ังกระเช้ำลอยฟ้ำหำดใหญ่ 
วนัจันทร์ที ่12 เม.ย. 64  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)– สนำมบินหำดใหญ่ จ. สงขลำ - กระเช้ำลอยฟ้ำ หำดใหญ่ – 

สักกำระท้ำวมหำพรหม – พระพทุธมงคลมหำรำช – พระโพธิสัตว์เจ้ำแม่กวรอมิ -   

จ.ตรัง ถนนคนเดินเมืองตรัง 

07.00 น.คณะพร้อมกนั ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ ชั้น 3 อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์สาย
การบินนกแอร์ (DD) โดยมีเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและ
สัมภาระก่อนการเดินทาง 

09.20 น. ออกเดินทางสู่ หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสายการบินนกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD504 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.25 ชม.) 
10.45 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา หลงัรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ ออกเดินทางสู่  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอ้วนบะกุ้ดเต๋ สุไหโก-ลก สาขาหาดใหญ่ ส าหรับบะกุ๊ดเต๋ของท่ีร้านน้ีจะเป็น

สูตรแบบฮกเก้ียน เป็นแบบน ้ าขน้ สีเขม้ ใส่เคร่ืองยาจีน โดยในหมอ้ใหญ่จะตม้เค่ียวน ้ าซุปกบัเคร่ืองสมุนไพรจีน
กวา่ 10 ชนิด อาทิ หยุกเต๊ก ตงัเซียม ตงักุยทา้ว เป็นตน้ ใส่ห่อผา้ขาวบาง เค่ียวไปพร้อมกบัเน้ือหมู ซ่ีโครงหมู ขา
หมู หางหมู ไส้อ่อน กระเพาะหมู และใส่กระเทียมลงไปเค่ียวพร้อมกบัทั้งหวั เค่ียวอยูน่านกวา่ 3 ชัว่โมง จากนั้น
จะตกัเคร่ืองมาแยกส่วนต่างๆ ไวค้นละหมอ้ 

   
บ่าย สัมผสัมิติใหม่ กระเช้าลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย   

ชมบรรยากาศมุมสูงของนครหาดใหญ่ กระเช้าลอยฟ้ามหานคร อยู่บนเขาคอหงส์ ระยะทาง 525 เมตร ตั้งอยู่
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยให้บริการภายใตคุ้ณภาพและมาตรฐานเทคโนโลยี และเป็น



หนา้ 3 - Code JNL-S57-โปรแกรม ทะเลตรัง-เกาะหลีเป๊ะ-หาดใหญ่ 4 วนั 3 คืน เดินทางวนัท่ี 12-15 เมษายน64 

เส้นทางสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคอหงส์ จากพระพุทธมงคลมหาราช, ทา้วมหาพรหม
และเจา้แม่กวนอิม ระหวา่งทางจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบ้ืองล่าง เห็นเมืองหาดใหญ่และ
ทะเลสาบสงขลา  ภายในสถานีกระเชา้ลอยฟ้ายงัสัมผสัไดถึ้งความโปร่งสบายทนัสมยั และสามารถชมทศันียภาพ 
ของเมืองหาดใหญ่ไดโ้ดยรอบ 
สักการะส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ณ เขาคอหงษ์ ปอดแห่งสุดท้ายของเมืองหาดใหญ่  
สักการะเทพท้าวมหาพรหมหรือ พระพรหม  
องคพ์ระพรหมท่ีสวยงามประจ าเทศบาลหาดใหญ่ ท่ีชาวหาดใหญ่ใหค้วามเคารพนบัถือมากเช่นกนั เป็นท่ี
ประดิษฐานของ รวมทั้งยงัมีเทพองคอ่ื์นๆเช่น พระพระอิศวร, พระพิฆเนศ, พระแม่อุมาเทว ี ผูบู้ชาพระพรหม และ
ท าความดี จะไดรั้บการบนัดาลพรใหส้มหวงัในส่ิงท่ีปรารถนา ความเช่ือ ความศรัทธาของทา้วมหาพรหม 
พระใหญ่ พระพุทธมงคลมหาราช พุทธรูปประจ าเมืองหาดใหญ่ 
พระพุทธมงคลมหาราช เป็นพระพุทธรูปปางหา้มญาติ หนัหนา้พระพกัตเ์ขา้สู่เมืองหาดใหญ่ เป็นพระพุทธรูปท่ี
ใหญ่ท่ีสุดในภาคใต ้ และเป็นพระคู่บา้นคู่เมืองของหาดใหญ่ โดยตั้งอยา่งสง่างามและโดดเด่นอยูบ่นเขาคอหงส์ 
ภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองหาดใหญ่ ลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร สีเหลืองทองอร่าม และจาก
บริเวณดา้นบนสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองหาดใหญ่ในมุมสูงไดอ้ยา่งดี 
พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอมิ (หยกขาว) องค์ประธานพร ทีม่ีขนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
พระโพธิสัตวก์วนอิม หรือ เจา้แม่กวนอิม สร้างดว้ยหินหยกสีขาว สั่งตรงพิเศษจากจีนแผน่ดินใหญ่ โดยมีขนาด
ความสูง 9.9 เมตร มีน ้าหนกัโดยรวมประมาณ 80 ตนั พระพกัตร์ของพระโพธิสัตวก์วนอิม หนัไปทางทิศตะวนัตก 
สามารถมองเห็นววิเมืองหาดใหญ่ไดแ้บบ 360 องศา และดว้ยพระบารมีพระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม อ านาจส่ิง
ศกัด์ิสิทธ์ิของเทพเจา้ในต านานความเช่ือของคนทั้งหมด ร่วมดว้ยความศรัทธาของประชาชนจ าท าใหส้ถานท่ีแห่ง
น้ีเป็นดินแดนอนัศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
จากนั้นน าคณะเดินทางสู่ จ. ตรัง (ใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง) 

เยน็  *อิสระอาหารเยน็* ใหทุ้กท่านเดินชอ้ปป้ิงและรับประทานอาหารเยน็ ถนนคนเดินตรัง ถนนคนเดินหนา้สถานี
รถไฟตรัง เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีผูค้นชอบมาเดินใน  ยามค ่าคืน มีร้านคา้มากมาย โดยเฉพาะของกินอร่อยๆ  
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ค ่า เขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมทบัเท่ียง (ตวัเมืองตรัง) หรือเทียบเท่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

 

วนัองัคำรที ่13 เม.ย. 64   ตรัง – ท่ำเรือปำกเมง - เกำะมุก - ถ ำ้มรกต - เกำะกระดำน - เกำะเชือก - เกำะม้ำ 
 

06.30 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ จงัหวดัตรัง รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เรือออกจากท่าเรือ มุ่งหนา้สู่ เกาะมุก หน่ึงใน Unseen in Thailand ถึงเกาะมุก 
ลอยตวัเขา้สู่ ถ า้มรกต (ความงดงามทีซ่่อนอยู่) มนตเ์สน่ห์แห่งทะเลอนัดามนั ความงดงามท่ีซ่อนตวัอยูก่ลางทอ้ง
ทะเลสีครามสดใส ถ ้ามรกต ตั้งอยูบ่นเกาะมุก ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เน่ืองจากปากถ ้าเป็นโพรงเล็กๆ 
การท่ีจะเขา้ไปชมความงามขา้งในถ ้านั้นตอ้งเป็นช่วงท่ีน ้าลงเท่านั้น โดยใชว้ธีิการลอยคอในน ้ามีแนวเชือกใหจ้บั
กนัพลดัหลงและเพื่อความปลอดภยัก่อนจะลอดถ ้าคดเค้ียวท่ีมีความยาวกวา่ 80 เมตร เม่ือนกัท่องเท่ียวลอดผา่นตวั
ถ ้าก็จะไดพ้บกบัอีกหน่ึงความมหศัจรรย ์ นัน่ก็คือหาดทรายสีขาวละเอียด และป่าไมสี้เขียวร่มร่ืน เม่ือแหงนหนา้
มองข้ึนไปดา้นบนจะเห็นทอ้งฟ้า และแสงแดดท่ีสาดส่องลงมาเหมือนยนือยูก่ลางปล่องขนาดใหญ่ ลกัษณะ
เหมือนปล่องภูเขาไฟ ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการมาด่ืมด ่าความสวยงามของ ถ ้ามรกต ก็คือ ช่วงระหวา่งเดือน
พฤษภาคม – ธนัวาคม ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะไดเ้ห็นน ้าทะเลเป็นสีเขียวมรกตงามจบัใจ ส าหรับเวลาท่ีแสงแดดจะลอด
ปากถ ้ามรกตลงมา คือช่วงระหวา่งเวลา 10.00-14.00 น.  
จากนั้นน าท่านสู่ เกาะกระดาน (เกาะแห่งความรัก) ถูกยกยอ่งกล่าวขานใหเ้ป็น เกาะท่ีสวยงามท่ีสุดของจงัหวดัตรัง
ดว้ยหาดทรายสีขาวละเอียดเป็นแนวยาว น ้าทะเลท่ีใสจนมองเห็นแนวปะการังน ้าต้ืนและฝงูปลาท่ีแหวกวา่ยอยูใ่ต้
น ้า ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมส าหรับการด าน ้าต้ืน ความงดงามของธรรมชาติท่ีเกาะกระดาน น่ีเองท่ีสามารถ
ดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหเ้ดินทางเขา้มาสัมผสัอยา่งไม่ขาดสาย ชายหาดท่ีสวยงาม เงียบสงบ และแสนโร
แมนติก ท าให ้เกาะกระดาน ถูกเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีในการจดักิจกรรม พิธีววิาห์ใตส้มุทร  ต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก
ปีในช่วงเทศกาลวนัวาเลนไทน์ ซ่ึงตรงกบัเดือนกุมภาพนัธ์ จนถูกขนานนามวา่ “เกาะแห่งความรัก” 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนับนเกาะ (บุฟเฟ่ต์) 
เรือจอดหนา้อุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม ของ เกาะกระดาน จุดที ่1 เป็นเกาะท่ีสวยเกาะหน่ึง ของจงัหวดัตรัง  อยู่
ในความรับผดิชอบของอุทยานแห่งชาติหาดเจา้ไหม เกาะกระดาน  มีชายหาดท่ีมีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้ง 
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ชายหาดกวา้งใหญ่สวยงามน่าเล่นน ้า และน ้าทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการังน ้าต้ืน ตลอดจนฝงูปลาหลากหลาย
พนัธ์ุ ชมฝงูปลาหลากสีแหวกวา่ยอยา่งสวยงาม เรือน าลูกคา้ด าน ้าต่อกนัท่ี เกาะกระดาน จุดที ่2 พร้อมหยอกลอ้กบั
หมู่ปลาหลากสีท่ีออกมาคอยตอ้นรับนกัท่องเท่ียว ต่อจากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะเชือก (บ้านของปะการัง) เกาะ
เชือกนั้นเป็นเขาหินปูน เช่นเดียวกบัเกาะมา้ ซ่ึงกระแสน ้าระหวา่งเกาะทั้งสองนั้นไหลเช่ียว เม่ือเวลาท่ีนกัท่องเท่ียว 
ด าน ้าลงไปเพื่อดูความสวยงามใตท้อ้งทะเล จึงจ าเป็นตอ้งมีเส้นเชือกเป็นตวัช่วยพยงุ เพื่อไม่ใหไ้หลไปตาม
กระแสน ้าท่ีพดัแรง จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “เกาะเชือก”  และแมจ้ะไม่มีหาดทรายท่ีสวยงาม แต่บริเวณรอบๆ ของทั้ง 2 
เกาะน้ี ก็ถูกทดแทนไปดว้ยโลกใตน้ ้าท่ีงดงามเกินบรรยาย ซ่ึงเป็นท่ีอยูข่องปะการังมากมายทั้ง กลัปังหา ปะการัง
พุม่ ปะการังสีฟ้า  ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อนสกุล Dendronephthya ฯลฯ ซ่ึงปกติจะพบในแหล่งน ้าลึก 10 เมตร
ข้ึนไป และยงัมีปลาสวยงามหลากสีสันอีกดว้ย ทั้ง 2 เกาะน้ีจึงถูกยกยอ่งจากนกัท่องเท่ียว ใหเ้ป็นจุดด าน ้าท่ีสวย
ท่ีสุดของทะเลตรัง  
จากนั้นไปด าน ้าท่ี เกาะม้า (โลกสวยใต้ท้องทะเล) เกาะมา้ มีลกัษณะเป็นโขดหิน หนา้ผาสูงชนั ไม่มีชายหาด เป็น
แหล่งอาศยัของนกแอ่นกินรัง นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งท่ีอยูข่อง ฝงูคา้งคาวแม่ไก่ฝงูใหญ่ซ่ึงอาศยัอยูบ่ริเวณหนา้ผา
ดว้ยแต่ความสวยงามท่ีเล่ืองช่ือของเกาะมา้นั้นแทจ้ริงแลว้อยูใ่ตท้อ้งทะเล นัน่ก็คือ เหล่าบรรดาปะการังแขง็ และ
ปะการังอ่อนหลากสีสันดูแปลกตาท่ีอวดโฉมเรียงรายใหน้กัด าน ้าไดเ้ขา้มาช่ืนชม 
และไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางกลบัท่าเรือหาดปากเมง  

 
เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ร้านอาหารทอ้งถ่ิน 

เดินทางเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมทบัเท่ียง (ตวัเมืองตรัง) หรือเทียบเท่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 

วนัพธุที ่14 เม.ย. 64   ตรัง –  สตูล ท่าเรือปากบารา - เกาะไข่ - เกาะหลเีป๊ะ - ด าน า้รอบใน - ร่องน า้จาบัง - 

เกาะหินงาม - เกาะยาง - เกาะราว ี- เกาะอาดัง - พกัทีเ่กาะหลเีป๊ะ 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00  ออกเดินทางสู่ จ.สตูล 
11.00  เดินทางมาถึงท่าเรือปากบารา และรับตัว๋เรือทั้งไปและกลบั  
11.30  ลงเรือสปีดโบท๊ แลว้ออกเดินทางไปยงั เกาะไข่ (ข้ึนอยกูบัคล่ืนลมทะเล) ซ่ึงเรือจะจอดแวะใหท้่านไดถ่้ายรูป         

ประมาณ 15-20 นาที เกาะไข่ หรือเกาะตะรัง เป็นเกาะเล็กๆ (ขนาดราว 200 x 300 เมตร) ท่ีอยูก่ึ่งกลางระหวา่งเกาะ
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ตะรุเตากบัเกาะอาดงั และเกาะหลีเป๊ะ โดยอยูห่่างจากเกาะตะรุเตาไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 20 กิโลเมตร ซุม้
หินชายฝ่ังท่ีเกาะไข่ จึงมีทั้งส่วนท่ีถูกกดัเซาะเป็นโพรง และมีทั้งส่วนท่ียงัแกร่งต่อการกร่อนสลาย ก่อรูปลกัษณ์
งดงามตามธรรมชาติ คลา้ยซุม้ประตูและสะพานท่ีทอดตวัโคง้จากแนวโขดหินบนเกาะสู่เวิง้น ้าทะเล เชิญชวนให้
คู่รักและนกัเดินทางตอ้งมาสัมผสัดว้ยตวัเองสักคร้ัง 
 

 
12.50  จากนั้นออกเดินทางต่อไปยงั เกาะหลีเป๊ะ 
13.20  เรือเดินทางมาถึงโป๊ะจอดเรือ บริเวณนอกชายหาดเกาะหลเีป๊ะ หรือเกาะลีเป๊ะ และอาจจะนัง่เรือหางยาวไปยงั

ชายหาดเกาะหลีเป๊ะ (ข้ึนอยูก่บัสภาพข้ึน-ลง ของน ้าทะเล) 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารบนเกาะ  

เกาะหลีเป๊ะเป็นเกาะท่ีตั้งอยูท่างตอนใตข้องเกาะอาดงัในจงัหวดัสตูลห่างจากแผน่ดินของจงัหวดัสตูล85 กิโลเมตร 
เขตอ านาจการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ตั้งอยูใ่นเขตต าบลเกาะสาหร่าย อ าเภอเมือง จงัหวดั
สตูล ใชเ้วลาเดินทางจากท่าเรือปากบารา 1.30 – 2 ชัว่โมง ตวัเกาะมีพื้นท่ีประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร อยูท่างทิศใต้
ของเกาะอาดงั ห่างกนัเพียงแค่ราว 2 กิโลเมตร เกาะหลีเป๊ะ เดิมช่ือ “เกาะนีปิส” เป็นภาษาชาวเลอุรักลาโวย้ แปลวา่ 
“บาง” ดว้ยมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเกือบทั้งเกาะ ภูมิลกัษณ์ทางตอนเหนือและตอนใตข้องเกาะจะมีท่ีราบ
บริเวณกวา้ง และมีหาดทรายขาวละมุนทอดตวัโคง้เวา้เป็นแนวยาว ดงัโอบกอดตวัเกาะไวใ้นออ้มแขน หาดทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตท่ี้มีช่ือเสียงโด่งดงั และเป็นจุดจอดหลกัของเรือโดยสาร คือ “หาดพทัยา” ค าน้ีเรียกเพี้ยนมาจากค า
เดิมคือ “หาดปะไตดายา” (หาดลมตะวนัตก) หรือ “หาดบนัดาหยา” จนกลายเป็นช่ือพทัยาติดปากอยูใ่นปัจจุบนั 
(หาดพทัยาท่ีเป็นท่าเทียบเรือเร็วโดยสาร) ส่วนทางทิศตะวนัออกและตะวนัตกของเกาะ จะเป็นเนินสูงข้ึนเล็กนอ้ย 
แลว้ลาดลงเป็นแนวโขดหินติดกบัทะเล ชายหาดดา้นตะวนัออกเรียกวา่ “หาดชาวเล” หรือ “หาดซนัไรส์” แถบน้ี
เป็นท่ีตั้งของหมู่บา้น โรงเรียนและสถานีอนามยั (หาดซนัไรส์ในมุมสูง) หาดยาวฝ่ังตะวนัตกเรียกวา่ “หาด
ซนัเซ็ต” หรือ “หาดประมง” เหมาะกบัการนัง่ทอดตามองแสงสุดทา้ยยามอาทิตย ์ ฝ่ังดา้นทิศเหนือ คือหาดคาร์มา 
จะหนัหนา้เขา้เกาะอาดงั  (ซ่ึงผูท่ี้มา ทวัร์เกาะหลีเป๊ะ จะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเก็บขยะ) 
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เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีมีความกวา้งระหวา่งหวัเกาะไปถึงทา้ยเกาะประมาณ 3 กิโลเมตร จดัเป็นเกาะขนาดเล็ก ถือ
เป็นเกาะท่ีอยูสุ่ดทา้ยทางตอนใตข้องทะเลอนัดามนัของไทย เน่ืองจากพื้นท่ีถดัไปคือทะเลสากลท่ีเช่ือมกบัทะเล
ของประเทศเพื่อนบา้น คือ มาเลเซีย  

 พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบ หลงัจากนั้นออกเดินทางโดยเรือหางยาว เพื่อไปด าน ้าทวัร์เกาะหลีเป๊ะ โดยจุดแรกจะพาท่าน
ด าน ้าดูปะการังท่ี ร่องน า้จาบัง ซ่ึงเป็นแหล่งด าน ้าดูปะการังท่ีมีความสวยงามมาก มีปะการัง 7 สีและมีปลา
หลากหลายชนิด เสน่ห์ของ “ปะการังเจด็สี” กองหินใตน้ ้า บริเวณร่องน ้าจาบงั จะเป็นแหล่งปะการังอ่อน
ดอกไมท้ะเล และฝงูปลาท่ีมีสีสันสวยงาม ระดบัน ้าลึกราว 15 – 20 ฟุต เหมาะแก่การด าน ้าต้ืน และสามารถด าน ้า
ลึกไดอี้กดว้ย ในช่วงปิดฤดูการท่องเท่ียวปะการังเจ็ดสีจะพกัฟ้ืนตวั ก่อนฤดูเปิดการท่องเท่ียวจึงท าใหย้งัคงมีความ
สวยงาม ชวนใหน้กัท่องเท่ียวมาชมความสวยงามทุกปี 
เดินทางต่อไปยงั เกาะหินงาม ซ่ึงจะพาท่านไปด าน ้าดูปะการัง บริเวณหลงั เกาะหินงาม เป็นแหล่งด าน ้าดูปะการังท่ี
มีความสวยงามอีกเกาะหน่ึง หลงัจากด าน ้าดูปะการังเสร็จแลว้พาท่านไปชมหินท่ีมีความสวยงามบนเกาะหินงาม 
พร้อมถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ซ่ึงผูท่ี้มา ทวัร์หลีเป๊ะไม่สามารถจะน าหินกลบับา้นได ้เน่ืองจากมีเช่ือกนัวา่ ถา้หากน าหิน
กลบัไปแลว้จะท าใหมี้อนัเป็นไป 

 เดินทางต่อไปยงั เกาะยาง เพื่อด าน ้าดูปะการังเกาะน้ีเป็นเกาะท่ีมีปะการังผกักาดอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
เดินทางต่อไปยงั เกาะราว ีอยูห่่างจากเกาะอาดงัเพียง 1 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 29 ตารางกิโลเมตร มีหาดทราย
ท่ีขาว สวย สะอาด น ้าทะเลใส เงียบสงบ นกัท่องเท่ียวนิยมแวะท่ีเกาะราวเีพื่อพกัผอ่นเล่นน ้า ด าน ้าชมปะการังท่ี
สวยงาม สามารถมองเห็นววิแบบพาโนราม่าไดห้ลายเกาะ   
เดินทางต่อไปยงั เกาะอาดัง  ค าวา่ “อาดงั” มาจากค าเดิมในภาษามลายวูา่  “อุดงั”  มีความหมายวา่ “กุง้” เพราะ
บริเวณน้ีเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยกุง้ทะเลมีเน้ือท่ีเกาะประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะท่ีมีหาดทรายละเอียด
สวยงาม  รอบเกาะมีเกาะเล็กๆ หลายเกาะ เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะดง เกาะหินงาม และเกาะยาง  เป็นเกาะท่ีเหมาะ
ส าหรับการด าน ้า ภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นภูเขาสูง มีระบบนิเวศป่าท่ีสมบูรณ์ เกาะอาดงัเป็นพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มี
ความสมบูรณ์ไม่อนุญาตสร้างส่ิงปลูกสร้างถาวรภายในเกาะนกัท่องเท่ียวสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
ตะรุเตาเพื่อเขา้ไปเท่ียวชมน ้าตก และจุดชมววิท่ีสวยงามบนเกาะได ้  
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เยน็ รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

และเขา้ท่ีพกัเกาะหลีเป๊ะท่ี ชารีน่า รีสอร์ท หรือเทียบเท่า และพกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 

วนัพฤหัสบดีที ่15 เม.ย. 64   สตูล ท่ำเรือปำกบำรำ - หำดใหญ่ ตลำดกมิหยง - สนำมบินหำดใหญ่ – 

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม และคืนหอ้งพกั  
08.00 ออกเดินทางจากเกาะหลีเป๊ะ อาจจะนัง่เรือหางยาวออกจากชายหาดเกาะหลีเป๊ะ (ข้ึนอยูก่บัสภาพข้ึน-ลง ของน ้ าทะเล) 
08.30 เรือเดินทางมาถึงโป๊ะจอดเรือ บริเวณนอกชายหาดเกาะหลเีป๊ะ หรือเกาะลีเป๊ะ  
09.00 ถึงท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ 
09.30 เรือออกจากท่าเรือเกาะหลีเป๊ะ 
11.00    ถึงท่าเรือปากบารา          

จากนั้นน าท่านเดินทางไปยงัตลาดกิมหยง  หาดใหญ่ 
บ่าย อสิระช้อปป้ิงที ่ตลาดกมิหยง  และ*อสิระอาหารกลางวนั * 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่  
17.20 น.ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ (DD)  เท่ียวบินท่ี DD511 

18.45 น.เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ........... 
--------------------------------------------------------------- 

รายการท่องเท่ียวและกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม และสภาพดินฟ้าอากาศ 

 โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั 

http://www.satun-geopark.com  
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ส่ิงทีค่วรน ำติดตัวไปด้วย - กลอ้งถ่ายรูป, เส้ือกนัแดด, อุปกรณ์กนัแดด, หมวก, แวน่ตา, ถุงกนัน ้า, เส้ือผา้
ส าหรับลงทะเล, รองเทา้สวมใส่สบาย, ยาประจ าตวั 

ฅ 

ข้อแนะน ำส ำหรับกำรเดินทำง ในช่วงภำวะโควดิ 19 
*สมาชิกตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง  
*ก่อนข้ึน-ลงรถทุกคร้ัง  ทางบริษทัจะมีมาตรการ วดัไข ้ และลา้งมือดว้ยเจลแอลกอฮอล ์ 
 

ขอขอบคุณภาพประกอบความเข้าใจ จากแหล่งข้อมลูอ้างอิงด้านล่าง เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการเชิญชวนคนไทยเท่ียวไทย 
เพ่ือช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ  
เกาะมุก, ถ ้ามรกต, เกาะกระดาน, เกาะเชือก, เกาะมา้  https://trang.mots.go.th, https://thai.tourismthailand.org 
ถนนคนเดินตรัง http://thailandscanme.developerinhouse.com/trg001-Trang-Railway-Station-Walking-Street 
เกาะไข่, เกาะหลีเป๊ะ, เกาะหินงาม, เกาะยาง, เกาะอาดงั, ร่องน ้าจาบงั  http://www.satun-geopark.com, 
https://th.wikipedia.org 
ร้านอว้นบะกุ๊ดเต๋ www.hatyaisogood.com/อว้นบะกุ๊ดเต๋หาดใหญ่ 
กระเชา้ลอยฟ้า www.thaitourismthailand.org 
ทา้วมหาพรหม, พระโพธิสัตวเ์จา้แม่กวนอิม www.hadyaitaxi.com, www.hatyaipark.com 

 
เน่ืองจำกเป็นเทีย่วบินแบบเช่ำเหมำล ำ เที่ยวบิน เวลำ และโปรแกรมอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง  

ขึน้อยู่กบักำรยืนยนัจำกทำงสำยกำรบิน หำกได้รับกำรยืนยันเรียบร้อยแล้ว  
ทำงบริษัทแจ้งคอนเฟิร์มให้ทรำบก่อนเดินทำง 3-5 วัน  

หำกลูกค้ำต้องกำรซ้ือตั๋วเคร่ืองบินในประเทศ กรุณำตรวจสอบกบัเจ้ำหน้ำทีก่่อนทุกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 

https://trang.mots.go.th/
https://thai.tourismthailand.org/
http://thailandscanme.developerinhouse.com/trg001-Trang-Railway-Station-Walking-Street
http://www.satun-geopark.com/
https://th.wikipedia.org/
http://www.thaitourismthailand.org/
http://www.hadyaitaxi.com/
http://www.hatyaipark.com/
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อตัราค่าบริการ เดนิทางวนัที ่12-15 เมษายน 64 

 
อตัรำค่ำบริกำรนีร้วม    
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป-กลบั ตามท่ีระบุ พร้อมน ้าหนกักระเป๋าโหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 
2. ค่ารถตูป้รับอากาศ VIP มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน คอยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง 
3. ค่าท่ีพกั 2 คืน พร้อมอาหารเชา้ (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
4. ค่าเขา้สถานท่ีท่องเท่ียว และค่าธรรมเนียมเขา้อุทยาน ตามรายการท่ีระบุ 
5. ค่าเรือ Speedy Boat 
6. ค่าเรือหางยาวไปด าน ้า 
7. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ตามรายการท่ีระบุ 
8. ค่าอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน (Snorkelling) 
9. ประกนัอุบติัเหตุตามกรมธรรม ์(วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความ
คุ้มครองเหลือ 50% อายุต า่กว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ าตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกท า
ร้าย) 
 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การ เจบ็ป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) หรือเช่าจกัรยาน ค่ากิจกรรมผจญภยัต่างๆ  เป็นตน้ 
2. ค่ำทปิทมีงำน ท่ำนละ 500 บำท 
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากบัภาษี ตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนการช าระเงิน หากแจง้ภายหลงัการ
ช าระเงิน ทางบริษทัฯ จะไม่ออกยอ้นหลงัใหทุ้กกรณี) 
 

 
 
 
 
 

ค่าบริการท่านละ (บาท) / ไม่มรีาคาเด็ก พกัเดี่ยว เพิม่ 

16,999.- 3,500.- 
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วธีิการจอง 
1. กรุณาแจง้รายละเอียด วนัท่ีเดินทาง ช่ือผูจ้อง พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและช่องทางติดต่อ (เบอร์มือถือ/ไลน์ไอดี/
อีเมล)์ ส่งขอ้มูลทั้งหมดมายงัอีเมล ์หรือ ไลน ์
2. เม่ือเจา้หนา้ท่ีไดรั้บขอ้มูลแลว้ จะติดต่อกลบั เพ่ือยืนยนัการจอง พร้อมรายละเอียด 
3. หลงัจากการยืนยนัในการจองทวัร์ผูเ้ดินทางตอ้ง ช าระมดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 5,000 บาท หากไม่ช าระตามท่ีบริษทัก าหนด ขอ

อนุญาตตดัท่ีนัง่เพ่ือใหลู้กคา้ท่านอ่ืนท่ีรอท่ีนัง่อยูโ่ดยอตัโนมติั และตอ้งช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หาก

ท่านไม่ช าระเงินหรือไม่ช าระเงินตามก าหนดใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เม่ือท่านช าระเงินค่าทวัร์เรียบร้อยแลว้ 

ทางบริษทัฯถือวา่ท่านยอมรับเง่ือนไขและขอ้ตกลงต่างๆท่ีไดร้ะบุไวท้ั้งหมดน้ีแลว้  

การช าระไม่ครบ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข ทางผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกทวัร์และขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตาม
เง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิการเดินทาง  
** เน่ืองจากราคาทวัร์นีเ้ป็นราคาโปรโมช่ัน ตั๋วเคร่ืองบินแบบเช่าเหมาล า การันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100%  ซ่ึงเม่ือ

จองและจ่ายมัดจ าแล้ว ถ้าผู้จองยกเลกิจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจ าหรือค่าทวัร์ใดๆ ทั้งส้ิน  เว้นแต่ 

1. ผูจ้องตอ้งการยกเลิกการเดินทาง และสามารถหาผูเ้ดินทางมาแทนได ้โดยตอ้งแจง้ทางบริษทัล่วงหนา้พร้อมส าเนาหนา้บตัร
ประชาชนของผูเ้ดินทางแทน ก่อนการเดินทาง 7 วนัท าการ (ไม่นบัรวมเสาร์ อาทิตย ์และวนัหยดุ) สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางได้
โดยไม่มีค่าใชจ่้าย 

2. หากผูจ้องตอ้งการยกเลิกการเดินทาง ตอ้งการเปล่ียนผูเ้ดินทางแทน แต่แจง้หลงั 7 วนัก่อนการเดินทาง มีค่าใชจ่้ายในการ
เปล่ียนผูเ้ดินทาง 2,000 บาท / ตัว๋ 1 ใบ  

3. หากผูจ้องยกเลิกการเดินทาง 3 วนัก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเปล่ียนผูเ้ดินทางไดทุ้กกรณี 
**เม่ือท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือวา่ท่าน

สละสิทธ์ิไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมดัจ าคืนไม่วา่กรณีใดทั้งส้ิน ** 
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หมายเหตุ       
1. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 8 ท่าน ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวน ดงักล่าว
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือเล่ือนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง 
2. การเปล่ียนแปลงโปรแกรม อาจเกิดข้ึนได ้ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ เป็นตน้  ซ่ึงบริษทัฯ และผูจ้ดั จะ
ด าเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทาง ใหดี้ท่ีสุด 
3. ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายใน
ทรัพยสิ์นหรืออยา่งอ่ืน การนดัหยดุงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  
4. พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของผูจ้ดัก ากบั  
5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากบริษทัขนส่ง  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใชจ่้ายท่ีบริษทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้    
6.ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทาง หากผูจ้ดัเห็นวา่ผูเ้ดินทางประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ 
หรือทรัพยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) หรือไม่ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หนา้ท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใช้
มาตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึงรวมไปถึงการยบัย ั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 
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หากใครสนใจจอง... 

      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรือโทร 02-234-5936 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

