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เดนิทาง 02 – 04 พฤษภาคม 2564 
(วันหยุดวันแรงงาน) 

*** ไม่รวมน า้หนักกระเป๋า*** 
 

ใครไม่เป๊ะ แต่...หลีเป๊ะ 

3 วนั 2 คืน (พกัหลีเป๊ะ 2 คืน)  

โดยสายการบิน แอรเ์อเชีย (FD) 
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เกาะตะรุเตา | เกาะไข่ ซุ้มประตูแหง่รัก | เกาะหนิงาม | ร่องน า้จาบัง |  

หาดทรายขาว เกาะราว ี| เกาะยาง | อ่าวสอง |  

 

 
 

 
 
 
 

เส้นทางการเดินทาง 
วนัท่ี 1 สนามบินสวุรรณภมูิ - สนามบินหาดใหญ่ – ทา่เรอืปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข ่– เกาะหลเีป๊ะ 

วนัท่ี 2 เกาะหินงาม - รอ่งน า้จาบงั – หาดทรายขาว – เกาะราวี – เกาะยาง – อา่วสอง– เกาะหลเีป๊ะ 

วนัท่ี 3 เกาะหลเีป๊ะ – ทา่เรอืปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ - สนามบินสวุรรณภมูิ 
 

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ 
04.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์E 

สายการบนิไทยแอรเ์อเชีย 
06.00 น. เดนิทางสูห่าดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD4300 
07.35 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยมีไกดท้์องถิ่นคอยต้อนรับ จากน้ันน าท่านขึน้เดนิทาง

ท่องเที่ยวโดยรถตู้ปรับอากาศ 
09.00 น. รถตู ้รบัจากสนามบินหาดใหญ่ สูท่า่เรือปากบารา 
11.00 น. ถึงทา่เรือปากบารา อ าเภอละง ู
11.30 น. ลงเรือน าเท่ียวโดยเรือ Speed Boat สูเ่กาะหลีเป๊ะ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ SNACK BOXED มือ้ที่ 1 
12.00 น. ถึง เกาะตะรุเตา น าทา่นนมสัการศาลเจา้พอ่ตะรุเตาและเย่ียมชมศนูยน์ิทรรศการแหง่ชาตติะรุเตา พรอ้ม

เก็บภาพบรรยากาศบรเิวณอ่าวพนัเตมะละกา 
13.00 น. เดนิทางถึง เกาะไข่ ท่ีมีซุม้ประตหูินธรรมชาตซิึ่งเป็นสญัลกัษณข์องการท่องเท่ียวจงัหวดัสตลู วา่กนัวา่เม่ือไป

เกาะไขต่อ้งลอดซุม้ประตหูินจะสมหวงัเรื่องความรกัหากไดล้อดพรอ้มกบัคนรกัแลว้จะท าใหร้กักนัชั่วนิรนัดร 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้นเพยีง  10,900.- 
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13.30 น. เดนิทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เขา้ท่ีพกั พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 อิสระเดนิเลน่ในถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ 

เยน็ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก Anda Resort หรือเทยีบเท่า 
Day 2 เกาะหนิงาม - ร่องน า้จาบัง – หาดทรายขาว – เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง– เกาะหลีเป๊ะ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ที ่2) 

09.00 น. ออกเดนิทางโดยเรือหางยาวน าเท่ียว เดนิทางไปยงั เกาะหนิงาม เกาะท่ีไรห้าดทราย มีหาดหินเรียงรอ้ยกนั
เป็นหม่ืนเป็นแสนกอ้น ยามน า้ทะเลซดัขึน้มา หินเหลา่นีจ้ะเปียกชุม่เปลง่ประกายสีด าเขม้สะทอ้นรบักบัแสง
ตะวนัดสูวยงามมากๆ ช่ืนชมธรรมชาตพิรอ้มเก็บภาพท่ีระลกึ และด าน า้ดปูะการงับรเิวณหลงัเกาะหินงาม 

10.30 น. เดนิทางตอ่ไปยงั ร่องน า้จาบัง เกาะท่ีเตม็ไปดว้ยปะการงัออ่นเจ็ดสีท่ีงดงามมากท่ีสดุแหง่หนึ่งในทะเลอนัดา
มนั 

11.30 น. ออกเดนิทางตอ่มุง่หนา้สู ่หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น า้ทะเลใสเงียบสงบ รม่
รื่นไปดว้ยรม่ไมท้อดยาวเป็นเปลไกวสูท่ะเล 

กล่องวัน รับประทานอาหารเทีย่งแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มือ้ที ่3) 
13.00 น. หลงัจากอ่ิมแลว้ ด าน า้ชมปะการงัและมวลหมูป่ลากนัตอ่ ท่ีเกาะยาง 

14.00 น. น าทา่นมุง่หนา้สู ่อ่าวสอง ด  าน า้ดปูลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมูป่ะการงักนัตอ่ 
  

 
 
 
 
***หมายเหตุ (ช่วง Green Season,Low Season จุดด าน า้เป็นไปตามทีอุ่ทยานก าหนด)** 

16.30 น. สมควรแก่เวลาน าท่านกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
เยน็ อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ทีพั่ก เข้าสู่ทีพั่ก Anda Resort หรือเทยีบเท่า 
Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ที ่4) 

09.00 น. เก็บสมัภาระพรอ้มเดินทางกลบั ลงเรือ Speed Boat เดนิทางกลบั ท่าเรือปากบารา 

11.00 น. ถึงทา่เทียบเรือปากบารา น าคณะขึน้รถตู ้เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ่ 
กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั Boxed set  (มือ้ที ่5) 
14.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ จังหวัดสงขลา 

 น าทา่นชม เขาคอหงส ์ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีตัง้อยูใ่นบรเิวณสวนสาธารณะแหง่หาดใหญ่ ท่ีน่ีเป็นดั่งศนูยก์ลาง
การพกัผอ่นของชาวบา้นและนกัทอ่งเท่ียว ในยามเย็นจะมีทัง้ผูค้นท่ีมาออกก าลงักายมานั่งเลน่ และมาชมวิว
พระอาทิตยต์กกนับนนี ้จากนัน้น าทา่นสกัการะพระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธรุปองคใ์หญ่หนัหนา้ออกสู่
เมืองหาดใหญ่ มีลกัษณะสง่างามมากๆ 
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 จากนัน้น าทา่นแวะซือ้ของฝากก่อนกลบัท่ีตลาดกิมหยง ตลาดช่ือดงัประจ าเมืองหาดใหญ่ เป็นตลาด 2 ชัน้
ขนาดใหญ่ท่ีสดุท่ีหาดใหญ่ ใหท้า่นไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ตามอธัยาศยัอาทิเชน่ เครื่องใชไ้ฟฟ้า เกม
คอมพิวเตอร ์เสือ้ผา้ กระเป๋า ของกิน ขนม ผลไมต้ามฤดกูาล ฯลฯ 

 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
19.00 น. น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ 
21.55 น. น าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยเคร่ืองบิน สายการบินแอรเ์อเชีย เทีย่วบินที ่FD4303 
23.30 น. เดนิทางกลบัถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ พรอ้มกบัภาพความประทบัใจ 

เวลาและสถานทีอ่าจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกค้าเป็นส าคัญ 
 

กรุณาเชค็ห้องว่างและราคา หลังจากได้วันเดนิทางก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

 อัตราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาท่านละ กรณี ไม่ใชต้ั๋ว 

ราคาท่านละ 
02-04 พ.ค. 2564 10,900.- 7,900.- 
พักเดีย่ว เพิม่  2,500  บาท / ทา่น เพิม่  2,500  บาท / ทา่น 
*เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชั่นจึง ไม่มีราคาเด็ก*   
 

***โปรแกรมทัวรอ์าจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ / การจราจร /ไฟทบ์ินเปล่ียนแปลง 
โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพือ่ให้ท่านได้เทีย่วครบตามโปรแกรม และค านึงถึงผลประโยนชข์องท่านเป็น
หลัก*** 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ) 
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดนิทางใหล้ะเอียดก่อนท าการจอง 
2. กรุณาปฏิบตัรตามท่ีเจา้หนา้ท่ีแนะน า เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภยัดา้น

สขุอนามยั) และเพ่ือความปลอดภยัในการท่องเท่ียว 
3. กรุณาจองลว่งหนา้ก่อนเดนิทางอยา่งนอ้ย 7 วนั 
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเล่ือนการเดนิทาง หรือปรบัราคาคา่บรกิารขึน้ หรือยกเลิกการเดนิทาง ในกรณีท่ีมีผูร้ว่ม

คณะไมถ่ึง 10 ทา่น โดยบรษิัทจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้ 
5. ก าหนดการนีอ้าจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภมูิอากาศใน

ขณะนัน้ โดยค านงึถึงความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
6. บรษัิทขอสงวนสิทธ์ิยกเลิก หรือเล่ือนการเดนิทาง ในกรณีท่ีผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวนท่ีก าหนด 
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อัตรานีร้วม  
- คา่ตั๋วเครื่องบนิ ไป-กลบั กรุงเทพ(สวุรรณภมูิ)-หาดใหญ่ ชัน้ประหยดั สายการบนิแอรเ์อเชีย 
- น า้หนกัสมัภาระถือขึน้เคร่ือง Carry On 7 กิโลกรมั โดยสมัภาระท่ีจะถือขึน้เครื่องบนิ ตอ้งไมมี่ของมีคม กรรไกรตดัเล็บ วตัถ ุ 
ไวไฟ 
- รถตู ้รบั-สง่ สนามบนิหาดใหญ่ (รถจอย) 
- เรือ Speed Boat ไป-กลบั ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย) 
- ท่ีพกั 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น พกัเดีย่วตอ้งจ่ายเพิ่ม) 
- อาหาร 5 มือ้ ตามระบใุนรายการ 
- เรือหางยาวน าเท่ียวด าน า้ พรอ้มเจา้หนา้ทีดู่แล 1 วนั 
- หนา้กากด าน า้ , เสือ้ชชีูพ 
- คา่ธรรมเนียมอทุยาน (คนไทย) 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหว่างการเดินทาง (คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงินทา่นละ  
1,000,000 บาท , คา่รกัษาพยาบาลในกรณีท่ีเกิดจากอบุตัเิหต ุวงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท ตามเง่ือนไข 
กรมธรรม)์ 
- ไกดน์  าเท่ียว วนัลงเรือด าน า้ 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- คา่ธรรมเนียมอทุยาน ส าหรบัชาวตา่งชาต ิ(ประมาณ 200 บาท/ทา่น) 
- คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง กรณีท่ีตอ้งการซือ้น า้หนกั 15 กิโลกรมั ราคา 480 บาทตอ่เท่ียว  
( หากทา่นตอ้งการซือ้น า้หนกักระเป๋าเพิ่ม รบกวนแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อน 48 ชั่วโมง ) 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทวัรท่ี์ระบ ุอาทิ คา่อาหารและเครื่องดื่ม คา่รกัษาพยาบาล (ในกรณีท่ีเกิดจาก
การเจ็บป่วยดว้ยโรคประจ าตวั) 
- คา่ใชจ้า่ยท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากผูเ้ดนิทางเอง 
- คา่ธรรมเนียมสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรบัชาวตา่งชาตท่ีิตอ้งช าระเพิ่ม อาทิ คา่ธรรมเนียมอทุยานแหง่ชาติ 
- คา่ทิป จ านวน 300 บาท/ลกูคา้ 1 ทา่น 
- ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % 
 
การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจง้ช่ือ-นามสกลุ, ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัทข์องผูจ้อง ส าหรบัออกใบแจง้หนีแ้ละใบรบัเงินของทา่น  
2. กรุณายอดทวัรเ์ตม็จ านวน เพ่ือเป็นการยืนยนัการจองจงึจะถือวา่ไดท้  าการส ารองท่ีนั่งเสรจ็สมบรูณ ์โดยการโอนเงิน

เขา้ทางธนาคารของบรษิัทฯ ดงัรายละเอียด 
3. กรุณาสง่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง ใหท้างบรษิัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วนั เพ่ือใช้

ส  าหรบัการท าเอกสารประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง 
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การยกเลิกการเดนิทาง 
1. ยกเลิกการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงิน 50% จากยอดท่ีลกูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จรงิ (ถา้มี) 
3. ยกเลิกการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ขอสงวนสิทธ์ิยดึเงินเตม็จ านวน 
** กรณีมีเหตใุหย้กเลิกทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผิดของบริษัททวัร ์ทางบรษิัทคืนเงินคา่ทวัรโ์ดยหกัคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้จริง(ถา้
มี)อาทิเชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้่ายจ าเป็นอ่ืนๆ 

 

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