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06.00น. พรอ้มกนัทีจ่ดุนัดหมาย ทา่อากาศยานดอนเมอืง เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทยแอรเ์อเชยี เจา้หนา้ที่
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

08.10น.หรอื08.30น. บนิสูท่า่อากาศยานหาดใหญ่สายการบนิAirAsia เทีย่วบนิที ่FD3116 หรอื 

FD3106 
09.40หรอื10.05น. ถงึทา่อากาศยานหาดใหญ่ รับสมัภาระเรยีบรอ้ย ไกดร์อตอ้นรับทา่นดา้นนอก นํา

ทา่นขึน้รถตูป้รับอากาศเดนิทางสูท่า่เรอืปากบารา จังหวดัสตลู บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที ่1)  
13.30น. ออกเดนิทางสูเ่กาะหลเีป๊ะโดยเรอืสปีดโบ๊ท (ใชเ้วลาประมาณ 2ชัว่โมง)  

15.30น. เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ  เป็นเกาะกลางทะเล อยู่ในการควบคมุของอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะ

ตะรุเตา อุดมไปดว้ยทอ้งทะเลทีส่วยงาม จุดเด่นของเกาะ คือมีหาดทรายขาวสะอาด ตัง้อยู่
ทางดา้นทศิตะวันออก ซึง่เป็นทีต่ัง้หมู่บา้นชาวเล ย่านชมุชนใหญ่ของเกาะ นําทา่นเช็คอนิเขา้ทีพั่ก ใหท้า่นอสิระพักผ่อนทีเ่กาะหลี

เป๊ะ เกาะจะมชีายหาดหลกัๆ 3 หาด หาดแรกคอืหาดพทัยา เป็นหาดทีเ่รอืทกุลําจอดรับสง่นักทอ่งเทีย่ว และมรีสีอร์ทตดิหาด
ยาวไปจนสดุ หาดซนัเซ็ท เป็นจุดรวมตัวของนักทอ่งเทีย่วทีม่ารอชมพระอาทติยต์กและหาดซนัไรสด์ูพระอาทติยข์ึน้ ไกดนํ์า

ทา่นเดนิเทีย่วชมหมูบ่า้นชาวเล หรอืทา่นจะอสิระพักผอ่น เดนิเลน่ชายหาด เทีย่วรอบเกาะ ชมพระอาทติยต์กไดต้ามอธัยาศยั 

เย็น บรกิารอาหารเย็น (มือ้ที ่2) ทีพ่กั: บนัดาหยา รสีอรท์ หรอื อนัดา รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

 

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที ่

3) ออกเดนิทางดว้ยเรอื

หางยาว ใหท้า่นสมัผัสกบั

ประสบการณ์ ความ

ตืน่เตน้ และความ

ประทับใจกบัการดําน้ําดู

ปะการังเกาะหนิงาม 

หาดมกีอ้นหนิหลากหลายกอ้นหลายขนาดเต็มไปทัง้หาด เป็นความมหัศจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรรค์

สรา้ง หนิลักษณะกลมมน โดยจะมคีวามวาววับเมือ่ถกูน้ําทะเล ร่องน้ําจาบงั จดุชมปะการังที่

สวยทีส่ดุ มปีะการังหลายหลาย จะปกคลมุดว้ยปะการังออ่นหลากสเีกาะอยู่อยา่งมากมาย โดย

เกาะอยูต่ัง้แตบ่นยอดกองหนิไลล่งไปจนถงึระดับลกึจนมองไมเ่ห็น ทีน่ีป่ะการังออ่นอยูใ่นระดบัที่

ตืน้ทําใหท้า่นไดช้มความงามของปะการังเจ็ดสทีีม่ชี ือ่เสยีงของเกาะหลเีป๊ะ เกาะราว ีหาด

ทรายขาว มชีายหาดทีน้ํ่าใสทรายขาว หาดลาดสามารถลงเลน่น้ําได ้หาดนีจ้ะพบหอยมอืเสอื

มากมายหลากหลายส ีมมุยอดนยิมของเกาะราวจีะเป็นขอนไม ้และชงิชา้ขอนไมร้มิหาด 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวัน (มือ้ที4่ ) แบบกลอ่งบนเกาะ เกาะยาง อยู่ระหวา่งเกาะราวแีละเกาะอา

ดงั เป็นแหลง่ดําน้ําชมปะการังและฝงูปลาทีส่วยงามแหง่หนึง่ของหมู่เกาะทะเลสตลู ดา้นหนา้เกาะยางมหีาดทรายทรายขาวนวล น้ํา
ทะเลสสีวยงาม เกาะอาดงั ซึง่เป็นทีต่ัง้ของอทุยานแห่งชาตหิมู่เกาะตะรุเตา ชมความสวยงามของชายหาดทรายขาวละเอยีดหรอื

ดําน้ําตืน้เพือ่ชมแนวปะการัง 
หมายเหตสุ าคญั: โปรแกรมอาจสลบัปรับเปลีย่นหรอืจะแตกตา่งกันจากรายละเอยีดทัวร ์ขึน้อยู่กับสภาพของอากาศและสภาพของ

กระแสน้ํา โดยคํานงึถงึความปลอดภัยของลกูคา้เป็นหลัก กปัตนัเรอืจะแจง้ลกุคา้อกีครัง้ในวนัเดนิทาง 
  สมควรแกเ่วลานําทา่นเดนิทางกลับสูท่ีพั่ก พกัผอ่นตามอธัยาศยั อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

 ทีพ่กั: บนัดาหยา รสีอรท์ หรอื อนัดา รสีอรท์ หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

 

เชา้     บรกิารอาหารเชา้ (มือ้ที5่) อสิระใหท้กุทา่นพักผอ่นเดนิเลน่ชายหาดจนถงึเวลานัดหมายเตรยีมเดนิทางกลับ เวลา09.30น.เดนิทาง

กลบัสูท่า่เทยีบเรอืปากบารา เวลา11.30น. ถงึทา่เรอืปากบารา 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั (มือ้ที6่) เดนิทางสู ่อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา ชอ้ปป้ิงทีต่ลาดกมิหยง มสีนิคา้ใหเ้ลอืกซือ้มากมาย อสิระใหท้า่น

เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานหาดใหญ ่เพือ่เชค็อนิเดนิทางกลบั 

19.05น.หรอื19.40น.บนิลดัฟ้าสูท่า่อากาศยานดอนเมอืงโดยสายการบนิAir Asia เทีย่วบนิที ่FD3111 

20.35น.หรอื21.10น.เดนิทางถงึทา่อากาศยานดอนเมอืงโดยสวัสดภิาพ  

วนัที2่   ด าน า้ดปูะการงั (โซนใน) เกาะหนิงาม,รอ่งน า้จาบงั, เกาะราว ีหาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดงั                                

วนัที1่    ทา่อากาศยานดอนเมอืง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา จ.สตลู-เกาะหลเีป๊ะ-หมูบ่า้นชาวเล-ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ     

วนัที3่    หลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากปารา-หาดใหญ-่ตลาดกมิหยง-ทา่อากาศยานหาดใหญ-่ทา่อากาศยานดอนเมอืง                                                        



                             
 

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

รายการทัวร์สามารถสลับเปลี่ยนแปลงไดใ้นวันนั้นๆตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ , สายการบนิมีการ

เปลีย่นแปลงไฟทบ์นิ,การจราจร, การเดนิทางชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุตา่งๆหรอืการเกดิโรคระบาด เป็นตน้ 

ทีน่ั่งบนรถบรษัิทขอสงวนสทิธิจั์ดสรรเองตามลําดับการจองและชําระเงนิเทา่นัน้ 

วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก 2-6 ปี 

ไมเ่สรมิเตยีง 

พักเดีย่ว/เดนิทางคน

เดยีว เพิม่ 

ทีน่ั่ง/กรุ๊ป 

25-27 กมุภาพันธ ์65  10,555  

ไมม่รีาคาเด็ก 

(ทารก 0-2 ปี ราคา 1,500 บาท) 

3,000 16 

18-20 มนีาคม 65 10,555 3,000 16 

13-15 เมษายน 65 12,888 3,000 16 

15-17 เมษายน 65 12,888 3,000 16 

22-24 เมษายน 65 10,888 3,000 16 

หมายเหตุส าคญั: ผูเ้ดนิทางเขา้จงัหวดัเชยีงราย  จะตอ้งแสดงเอกสารอยา่งใดอยา่งหนึง่ ณ จุดเช็กอนิตน้ทางและจงัหวดั

ปลายทาง ดงัตอ่ไปนี ้

√ ตอ้งเป็นผูท้ ีไ่ดร้บัวคัซนีโควดิ-19 ดงัตอ่ไปนี ้Sinovac 2เข็ม / Sinopharm 2เข็ม / AstraZeneca 2เข็ม / Moderna 2เข็ม 
/Pfizer2เข็ม /สปตุนกิ ว2ีเข็ม/ J&J1เข็ม /วคัซนีไขวอ้ืน่ๆครบ 2เข็ม 

หรอื√ มเีอกสารแสดงผลตรวจหาเชือ้โควดิ-19โดยวธิ ีRT-PCR หรอื Antigen Test kit (ATK) จากโรงยาบาลหรือแล็บที่
รับรองไมเ่กนิ72ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

*อายตุํา่กวา่18ปีตอ้งแสดงผลตรวจเทา่นัน้*  

*ผูเ้ดนิทางทกุทา่นโปรดลงทะเบยีนทางแอพพลเิคชัน่ไทยชนะ แอปจังหวดัสงขลา Songkhla Care จังหวดัสตลู หมอชนะ 

มาตรการการเดนิทางเขา้จังหวดัอาจมกีารอพัเดตเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับการประกาศจากฐบาลและประกาศจากจังหวดันัน้ๆ 

 
เอกสารทีป่ระกอบการเดนิทาง 

• บตัรประจําตัวประชาชน ** กรุณาสง่สาํเนาบตัรประชาชนพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมัดจํา **  
(สาํหรับเด็กอายนุอ้ยกวา่ 7 ปี ตอ้งใชส้ตูบิัตรหรอืหนังสอืเดนิทาง สาํหรับเด็กอาย ุ7 ปีขึน้ไป ตอ้งใชบ้ตัรประจําตัวประชาชน 

หรอื หนังสอืเดนิทาง ) 

• เอกสารรับรองการไดรั้บวคัซนีป้องกนัโรคโควดิ-19 หรอื ใบรับรองผลการตรวจโควดิ-19 
อตัราบรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิไป-กลับพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิรายการทวัรข์า้งตน้ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบนิ 

 คา่รถ คา่น้ํามัน และคา่บรกิารคนขบัรถ  

 คา่ทีพั่ก 2คนื หอ้งละ 2-3 ทา่นตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทยีบเทา่ 

- กรณีหอ้งพักคูแ่บบ TWN เต็ม หรอืไมม่ ีทางบรษัิทขอปรับพักแบบเตยีงเดีย่วDBLแทน กรณีระบพัุกหอ้ง DBL มาแลว้หอ้งเต็ม
หรอืไมม่ขีอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- กรณีหอ้งพัก 3 ทา่น TRP อาจเป็น เตยีงเสรมิ หรอืฟกูทีน่อนเสรมิขึน้อยู่กบัแบบทีพั่กของโรงแรมนัน้ๆ 
- ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะทําการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5 วนักอ่นวนัเดนิทาง 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนโปรแกรม คา่เขา้ชม ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้ 

 คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมตามรายการทีร่ะบสุาํหรับนักทอ่งเทีย่วไทย 

 เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภัยทีบ่รษัิททําไว ้

ทัง้นีย้่อมอยูใ่นขอ้จํากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย ์จาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทัว่ไป 
อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่มนิบิารใ์นหอ้งพัก และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี เป็นตน้ 

 คา่ใชจ้า่ยและคา่อาหารทีน่อกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุ

 คา่ประกนัภัยธรรมชาต ิและประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 

 คา่อาหารสาํหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิและหรอือาหารสาํหรับมสุลมิ โปรดตดิตอ่บรษัิททวัร ์กรณีตอ้งการทานแยกจากเซตโตะ๊ 

 ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 

 ทวัรจ์ะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 

 อตัราคา่บรกิารไมร่วมคา่น้ําหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ผูโ้ดยสารสามารถถอืสมัภาระขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกนิทา่นละ 7 กโิลกรัม 

หากตอ้งการซือ้น้ําหนักภาระโหลดเพิม่ (15กโิลกรัมเพิม่520บาท,20กโิลกรัมเพิม่ 550 บาท ราคาต่อเทีย่ว) โปรดตดิต่อแจง้
บรษัิททวัรอ์ยา่งนอ้ย10วนักอ่นเดนิทางไมนั่บรวมวนัหยดุ เสาร์-อาทติย ์

 คา่ทปิไกด ์300 บาท 

 ชาวตา่งชาตชิาํระเพิม่ 1,000 บาท 

 
 

เง ือ่นไขการจอง 



                             
 เง ือ่นไขการจอง 
 มัดจําทา่นละ 4,000 บาท/ทา่น และชาํระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นวนัเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วนั 

(การไม่ชําระเงนิคา่มัดจํา หรอืชําระไม่ครบ หรอืเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตใุด ผูจั้ดมสีทิธยิกเลกิการจองหรือ

ยกเลกิการเดนิทาง) 
เง ือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วนัขึน้ไป คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วนั ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ชาํระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วนั ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจํานวน 

*กรณีมเีหตยุกเลกิทวัร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทวัรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 
*คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจําตัว๋เครือ่งบนิ โรงแรม และคา่ใชจ้า่ยจําเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ

 การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารขัน้ตํา่ 8 ทา่น 

 บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัไมอ่าจแกไ้ขได ้

 บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การลา่ชา้ของสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิ

การเมอืง จลาจล ประทว้ง คําสัง่ของเจา้หนา้ทีรั่ฐ และอืน่ๆ ทีอ่ยูน่อเหนอื 
 การควบคมุของทางบรษัิท หรอืค่าใชจ่่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรง หรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย การถูกทํารา้ย การสญูหาย 

ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

 มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษัิทฯ ไม่มสีทิธิใ์นการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทน บรษัิทฯนอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี

อํานาจของบรษัิทฯกํากับเทา่นัน้ 
 ราคาดังกลา่วขา้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตามสภาวะค่าเงนิบาทและคา่น้ํามันทีไ่ม่คงที ่การ

ปรับราคาคา่โดยสารของสายการบนิ เพิม่เตมิจากราคาทีกํ่าหนดไว ้

 เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ทา่นงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืได ้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip


                             
 

 

 

 

 


