
 
 

รหัสโปรแกรม : 21962 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินหาดใหญ่ – ปากบารา – ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ – อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดิน          
หลีเป๊ะ 

 
05.00 พร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ เจ้าหน้าท่ีค่อยให้การตอนรับ และอ านยยคยามสะดยกในการเช็คอินใหแ้ก่

ท่าน 
07.00 เดินทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VIETJET AIR) เท่ียยบินท่ี VZ320 
08.25 ถึง สนามบินหาดใหญ่ ไกด์น าเท่ียยรอให้การตอนรับท่าน หลังจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา 
11.30 เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟาก

ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหยัดสตูล และยังท าหน้าท่ีเป็นจุดเชื่อม
ต่อไปยังเกาะต่างๆ รยมถึงเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือท่ีถูกใช้
บริการมากท่ีสุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่ยงของฤดูกาลท่องเท่ียยท่ีมีเรือข้ามฟากยิ่งตลอดท้ังปี 
(เยลาอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยน) 

เที่ยง บริหารอาหารกลางวัน แบบกล่อง (1) 
จากนั้น น าท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหย่างเกาะอาดังและเกาะรายี เป็นเกาะท่ีมีชายหาดสีขายนยล 

เหมือนสีไข่ตัดกับน้ าทะเลสีเขียยใสสะอาด มีเอกสักษณ์ส าคัญคือ ซุ้มประตูหินขนาดใหญ่ ท่ีสามารถเดิน
ลอดเข้าออกได้ และยังมีคยามเชื่อกันย่า หากชายหญิงคู่ใดท่ีได้ลอดซุ้มประตูนี้ จะได้แต่ งงานกันอีกด้ยย 
อิสระให้ท่านหามุมถ่ายรูปตามอธัยาศัย ได้เยลาพอสมคยร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



น าท่าน เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะท่ีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะท่ีมีเยิ้ง
ชายหาดสยยงาม ทรายสีขายนยลละเอียด น้ าตื้นเขิน และมีประการังท่ีสยยงามรายล้อมรอบเกาะ อิสระ
ถ่ายรูปบริเยณรอบๆ 

เย็น อิสระอาหารค่่าตามอัธยาศัย   
ที่พัก BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สอง เกาะหินงาม – ด่าน้่าเกาะหินงาม – ร่องน้่าจาบัง – เกาะยาง – เกาะราวี – อ่าวเรือใบ (เกาะอาดัง) – 
เกาะหลีเป๊ะ 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2) 
ชม  เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้ยยหินสีด ากลมมน ท่ีเกิดจากแนยหินท่ีทับถมใต้ท้องทะเล 

และเกิดการกัดเซาะตามกาลเยลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน สีด าขลับ ตัดกับน้ าทะเลสีมรกต ให้คยาม
สยยงามเป็นอย่างยิง่  

น าท่าน  ด่าน้่าบริเวณหลังเกาะหินงาม  หลังจากนั้นน าท่านเดินทางกลับสูท่่าเรือปากบารา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่องน้่าจาบัง แนยแท่งหิน 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปด้ยยปะการังอ่อนหลากสี และดายทะเลมากมาย โดย
ปกติการชมปะการังอ่อน ต้องใช้ยิธีด าน้ าลึก (Scuba Diving) แต่ส าหรับท่ีนี่ปะการังจะอยู่ในระดับท่ีตื้น
มาก นอกจากปะการังอ่อนหลากสีแล้ย ร่องน้ าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น 
ปะการังเขากยาง, ปะการังสมอง, ปะการังดายใหญ่, ปะการังถ้ยยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีดอกไม้ทะเล
,ปลาการ์ตูนส้มขาย, ปลาการ์ตูนลายปล้อง, กัลปังหาสีส้ม, หอยมือเสือ, ปลาสลิดหิน, ปลาดายสีฟ้า, ปลา
สิงโต เป็นต้น 
 



 
 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง (3) 
ชม  เกาะยาง หนึ่งในเกาะยอดนิยมในการด าน้ าท่ีไม่คยรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ด

น้ าแข็ง เป็นปะการังท่ีมีลักษณะเป็นแผ่นหินปูนซ้อนกันเป็นชั้นๆ มีลักษณะคล้ายใบผักกาดหอม ซึ่งมีให้
เห็นมากมายท่ีเกาะแห่งนี้ 
 



เดินทางสู ่ เกาะราวี เกาะท่ีมีคยามอุดมสมบูรณ์ไปด้ยยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาย ทรายละเอียด 
สามารถเล่นน้ าได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถด าน้ าดูปะการังน้ าตื้นได้อีกด้ยย ไม่ไกลจากเกาะรายี ยัง
เป็นท่ีตั้งของ อิสระท่านถ่ายรูป และเกาะรายีนี้ท่านสามารถเล่นน้ าได้ (ข้อคยรระยัง : ท่ีเกาะรายีมีลิง
อาศัยอยูบ่นเกาะคยรระมัดระยังในการยางทรพัยส์ินของท่าน) 

ชม  อ่าวเรือใบ ท่ีเกาะอาดัง อ่ายท่ีมีชายหาดกย้างขยาง และเป็นจุดชมปะการังน้ าตื้น และปลาสยยงาม
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ปลาการ์ตูน, ดายทะเล, ปลาสลิดหิน เป็นต้น 
 

 
 

เย็น บริการอาหารค่่า ณ ห้องอาหาร (4) 
หมายเหตุ : การท่องเท่ียยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน ท้ังนี้ทางบริษัทจะ

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นหลัก และทางบริขอสงยนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายส่ยนหนึ่งส่ยนใดกรณี
ท่ีไม่สามารถร่องเรอืได้  

ที่พัก  BUNDHAYA RESORT หรือเทียบเท่า 
 
 



วันที่สาม ถ่ายรูปปากบารา View Point – หาดใหญ่ – ตลาดกิมหยง – สนามบินหาดใหญ่  – สนามบิน            
สุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ 

 
เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (5) 

 
เช็คเอาท์ จากโรงแรม น าท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล หลังจากนั้น

น าท่านเช็คอินท่ี ถ่ายรูปปากบารา View Point ถือเป็นแลนด์มาร์คอีกจุดนึงของท่ีบริเยณปากบารา ให้
ท่านได้เช็คอินกับรูปปั้นปลาท่ีเป็นสัญญาลักษณ์ และชมยิยทะเลของจังหยัดสตูล ก่อนจะน าท่านเดินทาง
กลับสูเ่มอืงหาดใหญ ่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6) 
น าท่าน ซื้อของฝาก ตลาดกิมหยง เป็นตลาดขายของฝากและของท่ีระลึกขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่บน

อาคารสองชั้น ริมถนนละม้ายสงเคราะห์ ชั้นบนเป็นร้านขายสินค้า ชั้นล่างเป็นตลาดขายของแห้ง ชื่อ
ตลาดกิมหยง มาจากชื่อเต็มย่า "ตลาดชีกิมหยง" เป็นชื่อของคหบดีชายจีนชื่อ ชีกิมหยง และภรรยาชื่อ 
ละม้าย เจ้าของท่ีดินแต่เดิม 

18.55 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบิน เวียทเจท็ แอร์ เท่ียยบินท่ี VZ327  
20.35 เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสยัสดิ์ภาพ .... พรอ้มคยามประทับใจ 
 

** ขอขอบพระคุณที่เลอืกใช้บริการ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการ 

ก่าหนดการเดินทาง 
ราคาทัวร์ผู้ใหญ่/เด็ก 

ห้อง 2 - 3 ท่าน 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

04 – 06 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

05 – 07 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

06 – 08 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

11 – 13 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

12 – 14 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

13 – 15 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

18 – 20 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

20 – 22 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

25 – 27 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

26 – 28 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

27 – 29 พฤศจิกายน 2564 15,999 2,000 

02 – 04 ธันวาคม 2564 15,999 2,000 

09 – 11 ธันวาคม 2564 15,999 2,000 

16 – 18 ธันวาคม 2564 15,999 2,000 

* ค่าทัวร์ข้างต้นเป็นราคาของตั๋วเครื่องบินเช็คเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 * 
** ไม่มีวันเดินทางที่ท่านต้องการ สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพ่ือท่ากรุ๊ปส่วนตัวได ้** 

 
 * กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะท่าการเสริมเตียงได้เท่านั้น *  
 ** ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์น่าเที่ยวท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน ** 
 การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจ่านวนขั้นต่่า 6 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ กรณีผู้โดยสารไม่ครบตาม
จ่านวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 



 ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้่ามันที่ไม่คงที่ อาจมีการปรับราคาค่าโดยสารของสายการบินเพิ่มเติมจาก
ราคาที่ก่าหนด และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน โดยจะค่านึงถึงผลประโยชน์
ของลูกค้าเป็นหลัก 
 

***เนือ่งด้วยสถานที่ท่องเที่ยว หรือร้านค้าบางแห่งอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้*** 
**ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง หรืองด สถานที่ดังกล่าว อันมาจากเหตุสุดวิสัย** 

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่ารถโดยสารตลอดเส้นทาง ตามรายการท่ีระบุ (ยังไม่รยมทิปคนขับรถ) 
 ค่าตั๋ยโดยสารเครื่องบินไป-กลับ  
 น้ าหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on  
 ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามท่ีรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามคยามเหมาะสม โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าโรงแรมท่ีพักระดับมาตราฐานตามท่ีรายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีท่ีพัก 3 ท่าน เป็นการ
นอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง
มาตรฐานคุณภาพและคยามเหมาะสมเดิมโดยค านึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 
 ค่าจ้างไกด์น าเท่ียยคอยบริการ และ อ านยยคยามสะดยกตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหย่างเดินทาง ยงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อ
ประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีเป็นกรณีพิเศษ 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทเท่านั้น 
 ค่าใช้จ่ายส่ยนตัยนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิ
บาร์ในห้อง รยมถึงค่าอาหาร เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ท่ีไม่ได้ระบุไย้ในรายการ 
  ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียยท่ีมิได้เกิดจากคยามผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัด
หยุดงาน การปฏิยัติ อุบัติเหตุ คยามเจ็บป่ยย คยามสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ คยามล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือ
การบริการของสายการบิน เหตุสุดยิสัยอื่น เป็นต้น 
 ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเคร่ือง 400 บาท / 15 KG (กรณีท่ีเดินทางด้ยยสายการบินอ่ืนท่ีไม่ได้รยมค่าสัมภาระ) 
  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์น าเท่ียย ท่านละ 300 บาท  
 
เงื่อนไขการช่าระค่าบริการ 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช่าระเงินมัดจ่าค่าทัวร์ เป็นจ่านวน 5,000 บาทต่อท่าน ภายใน 24 ชั่วโมง 

พร้อมส่าเนาบัตรประชาชน เพือ่ส่ารองที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช่าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน 

กรณีนักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รยมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ย่ากรณีใดๆ ให้ถือย่านักท่องเท่ียยสละสิทธิการเดินทางในทัยร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในยันเยลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ 
ยันจันทร์ ถึงศุกร์ เยลา 9.00 น. – 18.00 น. และยันเสาร์ เยลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากยันเยลา
ดังกล่ายและยันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือย่าเป็นยันหยุดท าการของทางบริษัท 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
1. กรณีท่ีนักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเท่ียยหรือเอเจน

ซี่(ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่าง
หนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทาง
โทรศัพท์ไม่ย่ากรณใีดๆ 

2. กรณีนักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเท่ียยหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการ
จอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบรษิัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือท าเรื่อง
ขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการ



ช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้ยน โดยมีเงื่อนไขการคืน
เงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนยันเดินทางมากกย่า 30 ยัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัยร์เต็มจ านยน หรือหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นตาม

จริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน 
** 

2.2 ยกเลิกก่อนยันเดินทางมากกย่า 15 ยัน คืนเงินค่าทัยร์ 50% และหรือหักค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายจริง อาทิ ค่า
จองยานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมท่ีพัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียย ค่าบริการ หรือ
ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นอื่นๆ ท่ีไม่สามารถคืนเงินได้ 

2.3 ยกเลิกก่อนยันเดินทางน้อยกย่า 15 ยัน ไม่คืนเงินค่าทัยร์ท่ีช าระแล้ยท้ังหมด 
 

เงื่อนไขและข้อก่าหนดอื่นๆ 
1. ทัยร์นี้ส าหรบัผู้มยีัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียยเท่านัน้ 
2. ทัยร์นี้เป็นทัยร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่ยมเดินทางหรือใช้บริการตามท่ีระบุไย้ในรายการไม่ย่าบางส่ยนหรือ

ท้ังหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้ยยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ย่าบางส่ยนหรือ
ท้ังหมดให้แก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงยนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามคยามเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ ภูมิอากาศ และเยลา ณ ยันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังนี้ บริษัทจะค านึงถึงคยาม
ปลอดภัยของนักท่องเท่ียยส่ยนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบรษิัทขอสงยนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคยามเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักท่องเท่ียยท่ีมิได้
เกิดจากคยามผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิยัติ  อุบัติเหตุ คยาม
เจ็บป่ยย คยามสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ คยามล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน 
เหตุสุดยสิัยอ่ืน เป็นต้น 

5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัยแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เย้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

6. เง่ือนไขการเดินทาง ระเบียบ ข้อจ ากัดการเดินทาง ในแต่ละจังหยัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ภาครัฐ ทั้งนี้นักท่องเท่ียยท่ีประสงค์จะเดินทางต้องมีคยามพร้อมปฏิบัติตามเงื่อนไขของจังหยัดนั้นๆ 

 



หากสนใจจองกรุณาติดต่อ... 
 

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