รหัสโปรแกรม : 22231 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)






มัคคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริ การดี เป็ นกันเอง สนุกสนาน
ที่พกั มาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน
รถตูป้ รับอากาศ VIP
เรื อเร็ ว (Speed Boat) เดินทาง ไป-กลับ เกาะหลีเป๊ ะ ได้รับมาตรฐานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เรา
คัดเลือกให้ สะอาด สด อร่ อย คุณภาพดีเยีย่ ม

พฤศจิกายน 18-21 / 25-28
ธันวาคม
16-19
มกราคม
06-09 / 13-16 / 20-23 / 27-30

วันแรก(1)
04.30
06.25
07.50
10.30
11.30 น.

ค่า

กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ท่ าเรื อปากบารา – อุทยานแห่ งชาติเกาะตะรุเตา
เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ ะ
คณะท่านพบกัน ณ จุดนัดพบสนามบินสุ วรรณภูมิเคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
คอยอานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
เหิ นฟ้าสู่ สนามบินหาดใหญ่จงั หวัดสงขลาด้วยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE269
นาท่านเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รถตู ้ VIP คอยบริ การท่าน นาท่านไปยังร้านอาหาร
บ ริ ก า ร อ า ห า ร ก ล า ง วั น ณ
ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านลงเรื อสปี ดโบ๊ท(สปี ดโบ๊ท
ใช้ เ วลาเดิ น ทาง 90 นาที ) เพื่ อ
เดิ นทางสู่ เกาะตะรุ เตา เพลิ ดเพลิ น
กับ ความงดงามของหมู่ เ กาะน้อ ย
ใหญ่ แ ละทะเล สี คราม ฝู ง ปลา
หลายสายพันธุ์แหวกวายไปมา นา
ท่านเที่ ยวชม “เกาะตะรุ เตา” เป็ น
คาที่เพี้ยนมาจากคาว่า “ตะโละ เต
รา” ในภาษามาลายูแปลว่า มีอ่าวมาก ตะรุ เตาเป็ นอุทยานแห่ งชาติที่อยูใ่ นทะเลอันดามันบริ เวณช่องแคบ มะ
ละกา มหาสมุ ท รอิ น เดี ย ตะรุ เ ตา
เป็ นอุ ท ยานแห่ งชาติ ท างทะเล
(Tarutao National Marine Park)
แห่ งแรกของเมื องไทยที่ มีชื่ อเสี ย ง
ทางด้า นประวัติ ศ าสตร์ แ ละความ
สวยงามของธรรมชาติ อี ก ทั้ ง ยัง
ได้รับการยกยองจากองค์การยูเนส
โก่ ใ ห้ เ ป็ น อุ ทย า น ม ร ด ก แ ห่ ง
อาเซี ยน (ASEAN Heritage Parks
and Reserves) น าท่ า นชมความ
งดงามของ ชายหาดพันเตมะละกา นมัสการเจ้าพ่อตะรุ เตา “เกาะไข่” ให้ท่านได้ ถ่ายรู ป กับปติมากรรมทาง
ธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา จากนั้นนาท่านเดินทางถึงท่าเทียบเรื อเกาะ
หลีเป๊ ะ นาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั ให้ทุกท่านได้พกั ผ่อนตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

อิสระให้ทุกท่านได้ชอ้ ปปิ้ งและเที่ยวชมถนนคนเดิ นบนเกาะหลี เป๊ ะ สัมผัสบรรยากาศแสงสี กบั ร้ านสุ ดชิ ล
ตลอดแนวชายหาดบันดาหยา อิสระตามอัธยาศัย

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกั ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง
วันที่สอง(2)
เช้า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

หลีเป๊ ะ - ร่ องนา้ จาบัง – เกาะหินงาม – เกาะอาดัง – เกาะราวี - เกาะยาง

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางโดยสปี ดโบ๊ท (Speed Boatแบบเหมาลา)สัมผัสกับความตื่นเต้นและความประทับใจกับ
การดาน้ าดู ปะการังแบบจุใจ
เกาะหิ น งามแหล่ ง ด าน้ าดู
ปะการั ง สวยที่ สุ ด ในทะเล
สตูลมีท้ งั หญ้าปะการังชายฝั่ง
และแวะให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ
หิ นสี ดานิลที่บนเกาะหิ นงาม
อี ก ด้ว ยหลัง จากนั้น น าท่ า น
ช ม ป ะ ก า รั ง เ จ็ ด สี แ ล ะ
ธรรมชาติใต้ทอ้ งทะเลอันดา
มันอันสวยงาม ณ ร่ องหิ นจาบัง พาทุกท่านไปลอยตัวดูฝูงปลานานาชนิดเช่น ปลานี โม่ ปลาเสื อ อีกหนึ่งเกาะ
ประทับใจ เกาะยาง แหล่งดาน้ าตื้นที่เกาะหลีเป๊ ะที่มีรังหัวผักกาดและปะการังสี สวยอีกมากมาย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่นแบบปิ กนิค(บุฟเฟ่ ต์)
ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว + เกาะราวี อิสระเล่นน้ าหน้าหาดก่อนเข้าที่พกั นาท่านสู่ เกาะอาดังถ่ายภาพความ
ประทับใจและดาน้ าดูปะการังที่จุดดาน้ าตื้นของอ่าวสอง เกาะอาดัง เกาะที่มีความสวยงามของธรรมชาติ ให้
ท่านได้สูดอากาศบริ สุทธิ์ สายลม แสงแดด และ ผืนทราย อิ สระท่านใช้เวลาพักผ่อนเดิ นเล่นตามอัธยาศัย
จนถึงเวลานัดหมาย

บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : Akira Lipe Resort ที่พกั ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สาม(3)
เช้า
09.30 น.
11.00 น.
เที่ยง
บ่าย

ค่า

เกาะหลีเป๊ ะ - ท่ าเทียบเรื อ ปากบาลา – มัสยิดกลาง
เกาะยอ - วัดพระนอนแหลมพ้อ

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาทุกท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรื อปากบารา โดยเรื อสปี ดโบ๊ด
นาท่านขึ้นฝั่งที่ท่าเรื อปากปารา รับสัมภาระ ขึ้นรถเพื่อนาท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
นาท่านชม “มัสยิดกลางประจาจังหวัดสงขลา” หรื อชื่อเต็ม “มัสยิดกลางดิยน์ ุลอิสลาม” เป็ นศาสนสถานซึ่ ง
เป็ นที่ รู้จกั กันดี ในหมู่ช่างภาพ ด้วย
ลักษณะสถาปั ตยกรรมที่สวยสง่า มี
สระน้ าด้ า นหน้ า ทอดตัว ยาวกว่ า
200 เมตร ท าให้ ม ั ส ยิ ด แห่ ง นี้ ดู
ละม้า ยคล้ า ยคลึ ง กั บ ทัช มาฮาลที่
อินเดี ย โดยเฉพาะช่ วงพระอาทิ ตย์
ตกที่นี่จะงดงามตระการตามากเป็ น
พิเศษ จึ งไม่ตอ้ งแปลกใจว่า ที่ นี่จะ
เป็ นที่นิยมของเหล่าบรรดาช่ างภาพ
ทั้งหลาย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
“เกาะยอ” เป็ นเกาะหนึ่ งที่ ต้ ัง อยู่
กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บา้ นเกาะยอถื อเป็ นชุ มชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และ
เป็ นหนึ่ งในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี
ชื่อเสี ยงของสงขลา สภาพทัว่ ไปบน
เกาะยอนั้นส่ วนใหญ่เป็ นภูเขาไม่สูง
นัก มีที่ราบเชิ งเขาติดทะเล และมีที่
ราบกว้า งทางตอนใต้ข องเกาะยอ
โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรี ยนรู ้การทา
สวนผลไม้แบบสุ มรุ ม หรื อสวนสม
รม ที่เป็ นการปลูกผลไม้หลากหลาย
ชนิ ด อยู่ ภ ายใ นส วนเดี ยว นั่ น
หมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ นา
ท่ า นท่ อ งไปในเส้ น ทางสายวัฒ นธรรมบนเกาะยอ ซึ่ งเป็ นความพยายามของชุ ม ชนที่ ร่ ว มกัน อนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดารงอยูส่ ื บไป นาท่านชม “วัดพระนอนแหลมพ้อ” หรื อ “วัดแหลมพ้อ” เป็ นวัดเก่าแก่
กว่า ๒๐๐ ปี ครั้งหนึ่ งในอดีตพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ทรงประพาสทางน้ าขึ้นที่ท่าเรื อหน้าวัดอีก
ทั้งมีประติมากรรมที่เก่าแก่ที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานและมีพระพุทธรู ปปางปริ นิพพาน
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

ที่พกั : โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ ที่พกั ระดับ 4 ดาว **** หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่สี่(4) หาดใหญ่ – ปัตตานี – มัสยิดกรื อเซะ - ศาลเจ้ าแม่ ลมิ้ กอเหนี่ยว – วัดช้ างให้
ตลาดกิมหยง – ช้ อปปิ้ ง – เดินทางกลับ
เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดิ นทางสู่ “จังหวัดปั ตตานี ” จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว เพียบพร้ อมด้วยแหล่ ง
ประวัติ ศ าสตร์ วัฒ นธรรม เช่ น
มัสยิดกรื อเซะ สุ สานเจ้าแม่ลิ้มกอ
เหนี่ ยวฯลฯ และพื้นที่ธรรมชาติอนั
อุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่ า สายน้ า และ
ท้ อ ง ท ะ เ ล น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่
“มัสยิดกรื อเซะ” เป็ นโบราณสถาน
เก่ า แก่ แ ห่ ง ปั ต ตานี ที่ มี ม าตั้ง แต่
สมัยกรุ งศรี อยุธยาตอนปลาย รู ้จกั
กันอีกชื่ อว่า “มัสยิดปิ ตูกรื อบัน” ที่
แปลว่ามัสยิดที่ มีช่องประตูรูปโค้ง
เนื่ องจากประตูมสั ยิดแห่ งนี้ มีดา้ นบนโค้งแหลมและโค้งมนแบบสถาปั ตยกรรมตะวันออกกลาง มีตานานที่
กล่าวถึ งการสร้างมัสยิดกรื อเซะ หลากหลายเรื่ องราว จากนั้น นาท่านเดิ นทางสู่ “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ ยว”
ความศักดิ์ สิ ทธิ์ คู่เมื องปั ตตานี มาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมื องปั ตตานี เป็ นที่ ป ระดิ ษฐานองค์เจ้าแม่ ลิ้มกอ
เหนี่ ยว เป็ นศู นย์รวมจิ ตใจและศู นย์รวมศรั ทธาของชาวไทยเชื้ อสายจี นในปั ตตานี ในต่างจังหวัด และใน
ต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรี ยกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรื อชื่อที่ชาวบ้านเรี ยก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว”

เที่ยง

บริ การอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่ านสั ก การะ “วัดช้า งให้ราษบู รณาราม” หรื อ “วัดช้างให้” เป็ นสถานที่ ยึดเหนี่ ย วจิ ตใจของคนใน 3
จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต้ ต ล อ ด ถึ ง
พุทธศาสนิ กชนทัว่ ไป ตั้งอยู่ที่ตาบล
ควนโนรี อ าเภอโคกโพธิ์ เป็ นวัด
เก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้าง
ให้ ถือว่าเป็ นวัดต้นตารับของหลวงปู่
ทวด เพราะท่ า นเป็ นเจ้า อาวาสองค์
แรกของวัด และอั ฐ ของท่ า นก็ ถู ก
บรรจุ ไ ว้ที่ ว ัด แห่ ง นี้ วัด ช้ า งให้ จึ ง
กลายเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วขึ้ น ชื่ อ
และเป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปั ตตานี ที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ ทวดอย่างไม่ขาด
สาย ที่เรี ยกว่าเมื่อมาถึงปั ตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้ จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่
หาดใหญ่ มี เวลาให้ท่านเลื อกซื้ อของฝากหลากหลายชนิ ดที่ “ตลาดกิ มหยง” มี สินค้าให้เลื อกซื้ อมากมาย
รวมถึงสิ นค้าที่มาจากมาเลเซียอีกด้วย

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
19.30
21.20
22.50

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่
ออกเดินทางสู่ สุวรรณภูมิดว้ ยสายการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่ WE268
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิจาการเดินทางโดยสวัสดิภาพ

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าช้าของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น เพื่อความเหมาะ และความปลอดภัยในการเดินทาง บริ ษทั ฯ ได้มอบหมาย
ให้ มัคคุเทศก์มีอานาจตัดสิ นใจ ทั้งนี้จะคานึงถึงความเป็ นไปได้ ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ

กาหนดการเดินทางท่ องเทีย่ ว 2564-2565
วันเดินทาง
18-21 พ.ย.64 / 25-28 พ.ย.64 / 16-19 ธ.ค.64
06-09 ม.ค.65 / 13-16 ม.ค.65
20-23 ม.ค.65 / 27-30 ม.ค. 65

ราคาท่านล่ะ พักห้องละ 2-3 ท่าน

23,990

***ต้ องการเดินทางช่ วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที*่ **
จานวนลูกค้ าออกเดินทางเพียง 6 ท่ าน
การเลือกทีน่ ั่ง
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ให้ลูกค้าที่ทาการจองและชาระมัดจามาก่อน เลือกที่นงั่ บนรถตูโ้ ดยสารก่อน

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าเครื่ องบินไปกลับ กรุ งเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุ งเทพฯ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น้ าหนักต้อง
ไม่เกิน 15 กิโลกรัม สาหรับกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
2. ค่ารถตู ้ VIP ปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
3. โรงแรมที่พกั ระดับ 4 ดาว 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
5. ค่าเรื อ นาเที่ยวหมู่เกาะตะรุ เตา พร้อมอุปกรณ์ดาน้ าตื้น
6. มัคคุเทศก์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ ดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
7. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
2. ค่าทิปมัคคุเทศก์ ท่านละ 500 บาท / ค่าทิปพนักงานขับรถ(ขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของท่าน)
3. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุ ณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 18,990 บาท/ท่าน โดยการชาระผ่านแอฟเป๋ าตัง พร้ อมส่ งสาเนาบัตรประชาชนและเบอร์
โทรศัพท์ที่ผกู กับเป๋ าตัง เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนในการเดินทางของลูกค้า

เงื่อนไขการยกเลิก
1. กรณี ยกเลิกการเดินทางหรื อเลื่อนการเดินทาง สามารถทาได้ก่อนเดินทาง 25 วัน
2. กรณี ยกเลิกการเดินทางหรื อเลื่อนการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ทุกกรณี ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าธรรมเนียมท่าน
ละ 18,990 บาท และสิ ทธิ ทวั ร์ เที่ยวไทยจะถูกยกเลิก ไม่สามารถนากลับมาใช้ได้อีก

***หมายเหตุ***
● การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผเู ้ ดินทางที่เป็ นผูใ้ หญ่ จานวน 6 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบตามจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อเลื่อนการเดินทาง หรื อยกเลิกการเดินทาง
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่ องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง
การเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริ ษทั ฯ จะคานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของท่านเป็ นสาคัญที่สุด
● หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องเงิน หรื อส่ วนบริ การที่
ขาดหายไปมาทดแทนได้
● กรณี ที่ท่านเป็ นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้ อสัตว์ หรื อแพ้อาหารบางประเภท กรุ ณาแจ้งบริ ษทั ฯให้ทราบล่วงหน้า
● ทางบริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบในความเสี ยหาย หรื อการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ
ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ
● การจัดที่นงั่ บนรถบัสขึ้นอยูก่ บั ลาดับการจอง และถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ

● เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

มาตรการการดูแลป้ องกัน ในช่ วงภาวะโควิท 19
● ผูเ้ ดินทางทุกท่านต้องใส่ หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
● ตต้องมีการรวจวัดอุณหภูมิก่อนเดินทาง และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง
● ที่นงั่ บนรถมีการจัดระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็ นสิ ทธิ์ ขาดของทางบริ ษทั ฯ ในการบริ หารจัดการ)
● มีการฉี ดพ่นทาความสะอาดบนรถโดยสาร

