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ใครไม่เป๊ะ แต่...หลีเป๊ะ
3 วัน 2 คืน (พักหลีเป๊ะ 2 คืน)
โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)
เดินทาง 02 – 04 พฤษภาคม 2564
(วันหยุดวันแรงงาน)

*** ไม่รวมนา้ หนักกระเป๋า***
1 WTKLP-FD002 ใครไม่เป๊ ะ แต่...หลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน (พักหลีเป๊ ะ 2 คืน) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

เกาะตะรุ เตา | เกาะไข่ ซุ้มประตูแห่งรัก | เกาะหินงาม | ร่องนา้ จาบัง |
หาดทรายขาว เกาะราวี | เกาะยาง | อ่าวสอง |
เริ่มต้นเพียง

10,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ ะ

วันที่ 2

เกาะหินงาม - ร่องนา้ จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง– เกาะหลีเป๊ ะ
เกาะหลีเป๊ ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 3

Day 1
04.30 น.
06.00 น.
07.35 น.
09.00 น.
11.00 น.
11.30 น.
กลางวัน
12.00 น.
13.00 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ ะ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E
สายการบินไทยแอร์เอเชีย
เดินทางสูห่ าดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4300
เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกด์ท้องถิ่นคอยต้อนรับ จากนั้นนาท่านขึน้ เดินทาง
ท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ
รถตู้ รับจากสนามบินหาดใหญ่ สูท่ า่ เรือปากบารา
ถึงท่าเรือปากบารา อาเภอละงู
ลงเรือนาเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สูเ่ กาะหลีเป๊ ะ
รับประทานอาหารกลางวันแบบ SNACK BOXED มือ้ ที่ 1
ถึง เกาะตะรุเตา นาท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อม
เก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
เดินทางถึง เกาะไข่ ที่มีซุม้ ประตูหินธรรมชาติซ่งึ เป็ นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไป
เกาะไข่ตอ้ งลอดซุม้ ประตูหินจะสมหวังเรื่องความรักหากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทาให้รกั กันชั่วนิรนั ดร

2 WTKLP-FD002 ใครไม่เป๊ ะ แต่...หลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน (พักหลีเป๊ ะ 2 คืน) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

13.30 น.

กล่องวัน
13.00 น.

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ ะ เข้าที่พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระเดินเล่นในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ ะ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก Anda Resort หรือเทียบเท่า
เกาะหินงาม - ร่องนา้ จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง– เกาะหลีเป๊ ะ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ ที่ 2)
ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนาเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกัน
เป็ นหมื่นเป็ นแสนก้อน ยามนา้ ทะเลซัดขึน้ มา หินเหล่านีจ้ ะเปี ยกชุม่ เปล่งประกายสีดาเข้มสะท้อนรับกับแสง
ตะวันดูสวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดานา้ ดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม
เดินทางต่อไปยัง ร่องนา้ จาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีท่ีงดงามมากที่สดุ แห่งหนึ่งในทะเลอันดา
มัน
ออกเดินทางต่อมุง่ หน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด นา้ ทะเลใสเงียบสงบ ร่ม
รื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็ นเปลไกวสูท่ ะเล
รับประทานอาหารเทีย่ งแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มือ้ ที่ 3)
หลังจากอิ่มแล้ว ดานา้ ชมปะการังและมวลหมูป่ ลากันต่อ ที่ เกาะยาง

14.00 น.

นาท่านมุง่ หน้าสู่ อ่าวสอง ดานา้ ดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมูป่ ะการังกันต่อ

16.30 น.
เย็น
่ ัก
ทีพ
Day 3
เช้า
09.00 น.

***หมายเหตุ (ช่วง Green Season,Low Season จุดดานา้ เป็ นไปตามทีอ่ ุทยานกาหนด)**
สมควรแก่เวลานาท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ทพ
ี่ ัก Anda Resort หรือเทียบเท่า
เกาะหลีเป๊ ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ ที่ 4)
เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ ลงเรือ Speed Boat เดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา

เย็น
่ ัก
ทีพ
Day 2
เช้า
09.00 น.

10.30 น.
11.30 น.

11.00 น.
กลางวัน
14.00 น.

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นาคณะขึน้ รถตู้ เดินทางสูส่ นามบินหาดใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน Boxed set (มือ้ ที่ 5)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ จังหวัดสงขลา
นาท่านชม เขาคอหงส์ ซึ่งเป็ นจุดชมวิวที่ตงั้ อยูใ่ นบริเวณสวนสาธารณะแห่งหาดใหญ่ ที่น่ีเป็ นดั่งศูนย์กลาง
การพักผ่อนของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีทงั้ ผูค้ นที่มาออกกาลังกายมานั่งเล่น และมาชมวิว
พระอาทิตย์ตกกันบนนี ้ จากนัน้ นาท่านสักการะพระพุทธมงคลมหาราช พระพุทธรุปองค์ใหญ่หนั หน้าออกสู่
เมืองหาดใหญ่ มีลกั ษณะสง่างามมากๆ

3 WTKLP-FD002 ใครไม่เป๊ ะ แต่...หลีเป๊ ะ 3 วัน 2 คืน (พักหลีเป๊ ะ 2 คืน) โดยสายการบิน แอร์เอเชีย (FD)

19.00 น.
21.55 น.
23.30 น.

จากนัน้ นาท่านแวะซือ้ ของฝากก่อนกลับที่ตลาดกิมหยง ตลาดชื่อดังประจาเมืองหาดใหญ่ เป็ นตลาด 2 ชัน้
ขนาดใหญ่ท่ีสดุ ที่หาดใหญ่ ให้ทา่ นได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าตามอัธยาศัยอาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เกม
คอมพิวเตอร์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า ของกิน ขนม ผลไม้ตามฤดูกาล ฯลฯ
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
นาท่านเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย เทีย่ วบินที่ FD4303
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เวลาและสถานทีอ่ าจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

กรุ ณาเช็คห้องว่างและราคา หลังจากได้วนั เดินทางก่อนทาการจองทุกครั้ง
กาหนดการเดินทาง
02-04 พ.ค. 2564
พักเดีย่ ว

อัตราค่าบริการ
ราคาท่านละ
10,900.เพิม่ 2,500 บาท / ท่าน

กรณี ไม่ใช้ต๋ วั
ราคาท่านละ
7,900.เพิม่ 2,500 บาท / ท่าน

*เนื่องจากเป็ นราคาโปรโมชั่นจึง ไม่มีราคาเด็ก*

***โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟท์บินเปลี่ยนแปลง
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ ให้ท่านได้เทีย่ วครบตามโปรแกรม และคานึงถึงผลประโยนช์ของท่านเป็ น
หลัก***
หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบตั รตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึน้ หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผรู้ ว่ ม
คณะไม่ถึง 10 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้า
5. กาหนดการนีอ้ าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศใน
ขณะนัน้ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
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อัตรานีร้ วม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-หาดใหญ่ ชัน้ ประหยัด สายการบินแอร์เอเชีย
- นา้ หนักสัมภาระถือขึน้ เครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึน้ เครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ
ไวไฟ
- รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย)
- เรือ Speed Boat ไป-กลับ ปากบารา-หลีเป๊ ะ (เรือจอย)
- ที่พกั 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดีย่ วต้องจ่ายเพิ่ม)
- อาหาร 5 มือ้ ตามระบุในรายการ
- เรือหางยาวนาเที่ยวดานา้ พร้อมเจ้าหน้าทีด่ ูแล 1 วัน
- หน้ากากดานา้ , เสือ้ ชูชีพ
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอุบตั เิ หตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไข
กรมธรรม์)
- ไกด์นาเที่ยว วันลงเรือดานา้
อัตรานีไ้ ม่รวม
- ค่าธรรมเนียมอุทยาน สาหรับชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน)
- ค่านา้ หนักสัมภาระโหลดใต้ทอ้ งเครื่อง กรณีท่ีตอ้ งการซือ้ นา้ หนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว
( หากท่านต้องการซือ้ นา้ หนักกระเป๋ าเพิ่ม รบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 48 ชั่วโมง )
- ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจ็บป่ วยด้วยโรคประจาตัว)
- ค่าใช้จา่ ยที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผูเ้ ดินทางเอง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ทอ่ งเที่ยวสาหรับชาวต่างชาติท่ีตอ้ งชาระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
- ค่าทิป จานวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
- ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7 %
การจองทัวร์และสารองที่น่ัง
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยูแ่ ละหมายเลขโทรศัพท์ของผูจ้ อง สาหรับออกใบแจ้งหนีแ้ ละใบรับเงินของท่าน
2. กรุณายอดทัวร์เต็มจานวน เพื่อเป็ นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่น่งั เสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงิน
เข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้
สาหรับการทาเอกสารประกันอุบตั เิ หตุระหว่างการเดินทาง
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การยกเลิกการเดินทาง
1. ยกเลิกการเดินทางตัง้ แต่ 30 วันขึน้ ไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลกู ค้าชาระมา และเก็บค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง (ถ้ามี)
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอสงวนสิทธิ์ยดึ เงินเต็มจานวน
** กรณีมีเหตุให้ยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทคืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ จริง(ถ้า
มี)อาทิเช่น ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจาเป็ นอื่นๆ

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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