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รหัสโปรแกรม : 21605 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 
วันแรก  ดอนเมือง – หำดใหญ ่– ทำ่เรอืปำกบำรำ สตลู – เกำะหลเีป๊ะ         
06.00 น.  สมำชิกทุกท่ำนพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนดอนเมอืง อำคำร 2 ภำยในประเทศ

ผู้โดยสำรขำออก ชั้น 3 ประตู 1 เคำนเ์ตอรส์ำยกำรบนินกแอร ์(โปรดเตรยีมบตัร
ประชำชนเพือ่แสดงแกเ่จำ้หนำ้ที่) 

09.20 น. ออกเดินทำงสู่ หำดใหญ่ โดย สำยกำรบนินกแอร ์เทีย่วบนิที่ DD504 
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10.45 น.   เดินทำงถึง สนำมบนิหำดใหญ่ จำกนั้น รถโค้ชปรบัอำกำศ รอรับคณะน ำท่ำน
เดินทำงสู่ ทำ่เรอืปำกบำรำ ระหว่ำงเดินทำงมีเครื่องดื่ม และอำหำรว่ำงไว้คอย
บริกำรตลอดกำรเดินทำง   

12.00 น. บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ  หอ้งอำหำรลำนขำ้ว  
บำ่ย หลังอำหำรเดินทำงสู่ ทำ่เรอืปำกบำรำ ลงเรือสปีดโบ๊ทสู่ อุทยำนแหง่ชำติหมูเ่กำะ

ตะรเุตำ เดินทำงถึง เกำะตะรเุตำ เกำะใหญ่สุดในอุทยำนฯ น ำชมนิทรรศกำร
พร้อมท ำควำมเข้ำใจและกำร
ท่องเที่ยวอย่ำงถูกวิธี มุ่งหน้ำสู่ 
เกำะไข ่ชมสัญลักษณ์ ซุ้มประตหูนิ
โคง้ และหำดทรำยขำวบริสุทธิ์ ผ่ำน
ชมทิวทัศน์อันสวยงำมของเกำะแก่ง 
น้ ำทะเลสีครำมสดใสของท้องทะเลอันดำมัน เกำะหลเีปะ๊  

17.00 น. เดินทำงถึง เกำะหลเีปะ๊ เข้ำพักที่ เมำทเ์ทน่รสีอรท์ หรือเทียบเท่ำ เก็บสัมภำระเข้ำ
ที่พัก  

19.00 น. บรกิำรอำหำรค่ ำ ณ  ห้องอำหำรรสีอร์ท หลังอำหำร อิสระให้ท่ำนได้พักผ่อน 
หรือเดินเที่ยวชมถนนคนเดินที่มีสินค้ำ และอำหำรมำกมำยคอยบริกำร (อยู่ติด
กับโรงแรมที่พัก) 

 

วันทีส่อง  ด ำน้ ำชมปะกำรงั – เกำะดง – เกำะอำดงั – รอ่งน้ ำจำบัง    
07.00 น. บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ  หอ้งอำหำรรสีอร์ท 
08.00 น. ลงเรือสปีดโบ๊ทท่องเที่ยวชมธรรมชำติ เกำะอำดงั-รำวี ชมควำมแปลกมหัศจรรย์

ของ เกำะหนิงำม ธรรมชำติขัดหินคมให้กลมมน ชมควำมงำมของโลกใต้ทะเลที่ 
ร่องน้ ำจำบงั พิสูจน์ ปะกำรังอ่อน ปะกำรังเขำกวำง ดำวขนนก ปลำทะเลสีสัน
สดใส  

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั  แบบปคินคิ ณ บรเิวณชำยหำด หลังอำหำรเดินทำง
สู่ เกำะดง แหล่งปะกำรังที่ค้นพบใหม่ล่ำสุด โดยเฉพำะ ดำวขนนกสีเหลือง และ 
ปะกำรังอ่อนสีม่วงเข้ม มำกมำย จำกนั้นชม หินซอ้น ด้วยลักษณะของก้อนหิน
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สี่เหลี่ยมซ้อนกัน 2 ก้อน เป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกำะดง จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู ่
เกำะอำดงั เล่นน้ ำทะเล ชมปะกำรัง บริเวณริมชำยหำดที่สมบูรณ์ 

19.00 น. บรกิำรอำหำรค่ ำ ณ  หอ้งอำหำรรสีอร์ท หลังจำกรับประทำนอำหำร อิสระ
เดินเล่น ณ วอคกิง้สตรที หลเีปะ๊ 

 
 
วันทีส่ำม  เกำะหลีเป๊ะ – สตลู – หำดใหญ ่– ดอนเมือง 
07.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรรีสอร์ท  
09.00 น. เก็บสัมภำระอ ำลำ เดินทำงสู่ฝั่ง ท่ำเรือปำกบำรำ รถโค้ชปรับอำกำศคันเดิมรอรับ

คณะออกเดินทำงสู่ หำดใหญ่    
12.30 น. บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ  ห้องอำหำรรังนกใต้ 
บ่ำย ช้อปปิ้งสินค้ำพื้นเมือง และสินค้ำน ำเข้ำจำกเพื่อนบ้ำน ณ ตลำดกิมหยง ตลำด

สันติสุข   
 สมควรแก่เวลำ เดินทำงสู่ สนำมบินหำดใหญ่ จัดเตรียมเอกสำรและสัมภำระ

เดินทำงกลับสู่ จังหวัดขอนแก่น 
17.20 น. บินข้ำมฟ้ำสู่ กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินดอนเมือง เที่ยวบินที่ DD511 
18.45 น. เดินทำงถึง สนำมบนิดอนเมอืง กรงุเทพฯ ส่งท่ำนกลับบ้ำนโดยสวัสดิภำพ 

พร้อมควำมประทับใจ  
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หมำยเหต:ุ ก ำหนดกำรเดนิทำงนีอ้ำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสมของหมูค่ณะ 
เวลำ สภำพกำรจรำจรและสภำพภมูิอำกำศในขณะนัน้ ตำมควำมเปน็จรงิที่
เกดิขึน้ โดยผู้จดัไมจ่ ำเปน็ตอ้งแจง้ให้ทรำบลว่งหนำ้ ทัง้นี้ถอืเอำควำม
ปลอดภยัของผูร้ว่มเดินทำงเปน็ประกำรส ำคญั  

อตัรำนีร้วม   
 คำ่รถน ำเทีย่วตำมที่รำยกำรระบ ุ  
 คำ่ทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ทำ่น   
 คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมทีร่ำยกำรระบ ุ   
 คำ่ธรรมเนยีมเขำ้ชมตำมทีร่ำยกำรระบ ุ 
 คำ่เรอื, รถทอ้งถิน่น ำเทีย่วตำมรำยกำรระบุ 
 คำ่มคัคเุทศกบ์รกิำรตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนักำรเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 
อตัรำนีไ้มร่วม   
 คำ่ใชจ้ำ่ยส่วนอืน่ ๆ ทีน่อกเหนอืจำกรำยกำร  
 คำ่ Vat 7% และคำ่ภำษหีกั ณ ที่จำ่ย 3% 
* (ในกรณตี้องกำรใบเสร็จรบัเงนิ/ใบก ำกบัภำษ ีตอ้งแจง้ล่วงหนำ้กอ่นกำรช ำระเงนิ ) 
เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ :  
- ส ำหรบักำรจองโปรแกรม กรุณำช ำระคำ่มดัจ ำทำ่นละ 50% พรอ้มส ำเนำบตัร
ประชำชนของผูเ้ดนิทำง 

 - กรณุำช ำระคำ่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ 30 วันกอ่นออกเดนิทำง 
 



 

 

 

5 

 

 


