
 
 

รหัสโปรแกรม : 21707 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

วันแรก สนามบนิดอนเมอืง – หาดใหญ ่– สตลู – เกาะตะรเุตา – เกาะหลเีป๊ะ 
04.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานดอนเมอืง  เคาน์เตอร์สายการบนิ นก

แอร์ มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารก่อน
ขึ้นเครื่อง  

 
06.00 น. เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบิน Nok Air  เที่ยวบิน DD70  (กรุณาน า

บัตรประชาชนไปแสดงด้วย) 
07.25 น. ถึง สนามบนิหาดใหญ่ เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ   
 น าท่านเดินทางสู่ทา่เทยีบเรอืปากบารา จ.สตลู บรกิารอาหารเชา้บนรถ (1) 

ร้อนนี้ที.่...หลีเป๊ะ  
เดนิทางวนัที่ 11-13 เมษายน 2564 

โดยสายการบนิ Nok Air Code: 
EZDSA_221 
EZDSC_184 

 



11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรเุตา  
 ถึง เกาะตะรเุตา  “ เกาะแหง่ต านานคกุทะเล” น าท่านถ่ายภาพแห่งความ

ประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรเุตา  และ สกัการะ “ศาลเจา้พ่อตะรุ
เตา” (บรกิารอาหารกลอ่งแบบปคินคิ บนเกาะตะรเุตา (2) จากนั้นน าท่านสูเ่กาะ
ไข่ น าท่านชมซุม้ประตหูนิ ธรรมชาติ ที่ทอดโค้งจากผืนทรายจรดน้ า ซึ่งเชื่อกัน
ว่า หากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผ่าน ซุ้มประตูหินนี้จะรักกันยืนยาว และยังเป็น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้ท่านถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก จากนั้น
เดินทางสู่เกาะหลเีปะ๊ 

 
16.30 น. น าท่านเข้าสู่ที่พัก อันดา รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  

 
 
 
 

  
ค่ า บรกิารอาหารค่ า (3) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร อิสระให้ท่านได้เดินเล่น 

Walking Street ชมบรรยากาศยามค่ าคนืของเกาะหลีเป๊ะ  
วนัที่ 2 เกาะหลเีปะ๊ – รอ่งน้ าจาบงั – เกาะหนิงาม – เกาะราวี – เกาะอาดัง 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (4) ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านลง เรือหางยาวจอยส์ทัวร์ เพื่อเที่ยวชมธรรมชาติของทะเลอันดามันใต้

และด าน้ าชมปะการังหลากสี “รอ่งน้ าจาบงั” ท่านจะได้เห็นความสวยงามของ



ปะการัง 7 สี ปะการังอ่อนที่สวยที่สุดในโลก ได้เวลาน าท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
กับความมหัศจรรย์ของ เกาะหนิงาม ที่ได้รับขนามนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอด
ของ “UNSEEN IN THAILAND”  มหัศจรรย์แห่งหาดหินสีด านิลหนึ่งเดียวใน
โลกพร้อมด าน้ าชมอาณาจักรปลาการ์ตูน 

 
11.30 น. น าท่านล่องเรือสู่  “เกาะราว”ี   
เที่ยง บรกิารอาหารกลางวนั (5) ณ หาดทรายขาวเกาะราวี (แบบปกินกิ)  
13.30 น. น าท่านด าน้ าชมอาณาจักรปะการังเขากวาง หลากสีสัน  และฝูงปลาสวยงาม

นานาชนิดเพลิดเพลินกับความ งดงามของหาดทรายขาวเกาะราวี  

 
15.00 น. น าท่านสูเ่กาะอาดงั เล่นน้ าบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด   
16.00 น. น าทางกลับสู่ อนัดา รีสอรท์ ที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.30 น. อิสระอาหารค่ าตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน  
วนัที่ 3 เกาะหลเีปะ๊ – ทา่เรอืปากบารา – ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – 

กรงุเทพฯ (ดอนเมอืง) 
07.00 น. บรกิารอาหารเชา้ (6) ณ โรงแรม จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย ภายในโรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ทา่เทยีบเรอืปากบารา 
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา  น าท่านเดินทางสู่ปากบารววิพอยท ์



 ปากบาราวิวพอยท ์PAKBARA VIEWPOINT  จุดชมวิวหาดปากบารา หรือที่
เรียกกันว่าจุดชมวิว 18 ล้าน ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นจุดชม
วิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ได้มีการสร้างปลากระโทงร่มยักษ์ พร้อมกับค าว่า 
(ปากบาราวิวพอยท์) เป็นภาษาอังกฤษตัวขนาดใหญ่เด่นสง่า เพื่อเพิ่มจุดขายให้
นักท่องเที่ยวได้แวะชมวิว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นั่งพัก เดินเล่น ร่วมอุดหนุน
ร้านค้าชาวบ้านที่มาขายของในช่วงเย็นๆ รอชมตะวันตกดินกันด้วย 

  
 
 
 
 

13.00 น. บรกิารอาหารกลางวนั (7) ณ ร้านตนัหยงบุรซีฟีู๊ด (อาหารซีฟู๊ด) 
14.00 น. น าท่านเที่ยวชม เจดีย์สแตนเลส วัดพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล หาดใหญ ่

โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลส
ทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตร
ภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีก
ทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า 

  
 
 
 



17.00 น. น าท่านแวะ ซื้อของฝากที่ ตลาดกมิหยง ศนูย์กลางการค้าแดนใต้ ก่อนเดินทาง
กลับ อิสระอาหารเย็น 
 
 
 
 

18.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ 
20.30 น. เดินทางกลับ โดยการบิน  นกแอร ์เทีย่วบนิที่ DD 513 
21.55 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมอืง โดยสวัสดิภาพฯพร้อมความประทับใจ 

 

******************************************* 

อัตราค่าบริการ ราคา 
ผู้ใหญ่พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 12,500.- 
เด็กอายุ 3 – 10  ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไม่มีเตียงเสริม) 10,000.- 
(ไม่สามารถพักเดี่ยวได้) - 

หมายเหตุ - รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดย
จะค านึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นส าคัญ 

                        - ขึ้นอยู่กับนโยบายของสถานที่เที่ยว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 
      ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบนิ Nok Air พรอ้มน้ าหนกักระเปา๋ 15 กก. 
      ค่าพาหนะเดินทางตามโปรแกรม  
 ค่าอาหาร (7 มื้อ)  
 ค่าเข้าชม 
 ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอ านวยความสะดวก
ทุกท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท(หากอายุ เกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการ
เดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่าน ละ 200,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 



อตัราคา่บรกิารนีไ้ม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องด่ืม - 
ค่าซักรีดค่า - โทรศัพท์ เป็นต้น 
 ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียก
เก็บ) 
 ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงือ่นไขการช าระเงนิ :  
       1. ส าหรับการจองกรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง 
 

สิง่ทีค่วรน าไปด้วย   ยาประจ าตัว, กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, ชุด
สุภาพส าหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย 

 
การยกเลกิและคนืคา่ทวัร์: 

1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัด
จ าท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคา
ค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. กรุป๊ทีอ่อกเดนิทางชว่งเทศกาลวันหยดุจะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัร์
ทัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิด้วยกรณใีดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใด
รายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการและเงินมัดจ าคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
หมายเหตุ :  

1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน  6  ท่านขึ้นไป ถ้า
ผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการ
บินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง 



3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะ
อากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะ
ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นส าคัญที่สุด 

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัย
ธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อ
จลาจล ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิด
จากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะ
ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถน ามาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ 

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทาง
บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

 
************************************************* 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


