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วันแรก(พุธ 12/4/66)  กรุงเทพฯ-สตูล 
15.30 น.      พร้อมกนัที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่..........  
16.00 น.    โดย รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.สตูล รับประทานอาหารค ่า(1) set box  
 

วันทีส่อง(พฤหัส 13/4/66)  ตรัง-ท่าเรือปากบารา-หมู่เกาะกลาง-เกาะหลเีป๊ะ   

07.00 น. อรุณสวสัด์ิยามเชา้ ณ จ.ตรัง น าท่านรับประทานอาหารเชา้(2) แลว้เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา 
11.00 น. จากนั้น...น าคณะลงเรือ ท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ รับประทานอาหารกลางวนั(3)set box 
 บ่าย แลว้เดินทางสู่ หมู่เกาะกลาง หมู่เกาะกลาง อยู ่ระหวา่งเกาะอาดงั และ เกาะตะรุเตา  มี  เกาะไข่  เป็นหลกัเป็น

เกาะเลก็ๆ กลางมหาสมุทรท่ีมีความงามแปลกตา  หาดทรายขาว ละเอียด  มีซุม้ประตูแห่งความรัก  ซ่ึงเกิดจาก
การกดักร่อนของหิน  จุดเด่นรอบเกาะคือ น ้าทะเลสีครามสวย เราจะปล่อย
เวลาท่านไดพ้บกบัความงามของธรรมชาติอยา่งเตม็ท่ี  แลว้ มุ่งหนา้สู่ เกาะหลี
เป๊ะ เกาะแห่งความฝันบนเกาะเป็นแนวชายหาดโคง้  มีคลองเลก็ๆ ท่ีเกิดขึ้น
จากการทบัถมของทราย เป็นบริเวณท่ีงามหาดทรายขาว ตดักบัน ้าทะเลสีคราม
บริเวณน้ีเรียกวา่แหลมสนมีแนวสนเรียงราย จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั อิสระ
ใหท้่านไดเ้ล่นน ้าทะเลกนัอย่างจุใจ ชมดวงอาทิตยล์บัขอบฟ้ายามเยน็  

 อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั  
(พกั ฮาโมน่ี หรือเทียบเท่า ห้องปรับอากาศ ห้องละ 2-3 ท่าน) 
 

วันที่สาม(ศุกร์ 14/4/66) เกาะดง(เกาะหินซ้อน)-เกาะหินงาม-ร่องน ้าจาบัง-เกาะราวี-ถนนคนเดิน 
07.00 น.     รับประทานอาหารเชา้(4)ท่ี หอ้งอาหารของรีสอร์ท  หลงัอาหารใหท้่าน

เตรียมพร้อมส าหรับการด าน ้ าเตรียมตวัพบกบัโลกอนัสวยงามตลอดทั้งวนั 
08.00 น.     น าท่านลงเรือ เดินทางสู่ เกาะดง ท่ี  มีหินสองกอ้น ตั้งซอ้นกนัอยูไ่ดอ้ยา่งแปลก

ตา ซ่ึงเป็นจุดไฮไลทอี์กหน่ึงจุด  ซ่ึงเราขอรับประกนัวา่ท่านจะไม่ผิดหวงั บริเวณ
น้ีเป็นแหล่งกุง้มงักรแลว้ออ้มเดินทางสู่ เกาะไผ ่ เป็นแนวปะการังท่ีเร่ิมก่อตวัขึ้น
ใหม่  ฝงูปลาแหวกวา่ยไปมาหนา้ดูเป็นท่ีสุด  ถดัเขา้ไปเป็นแนวปะการังใบปลิก
ท่ีหนาแน่น  นัง่เรือเลก็ขึ้นชายหาดท่ีไม่มีรอยเทา้ผูค้นเลยนอกจากพวกเราเท่านั้น  
ชายหาดสีขาวยาวเหยยีด  เม็ดทรายระเอียดยบิ  น ้าใสสะอาดทัว่ทั้งอ่าว  ราวน ้า
ในสระวา่ยน ้าขนาดใหญ่  จุดน้ีเป็นจุดท่ีธรรมชาติยงัด ารงอยูเ่ตม็เป่ียมอยา่งหาท่ี
อ่ืนไม่ได ้ ธรรมชาติยงัด ารงอยูอ่ยา่งท่ีหาท่ีอ่ืนไม่ได้ 

12.00 น.      รับประทานอาหารกลางวนั(5)setbox  
บาย เดินทางสู่ เกาะหินงาม  เกาะเลก็ๆ ท่ีเล่ืองช่ือไปทัว่ประเทศ  หินสีด ากลมมน

ตลอดแนวชายหาดเป็นท่ีฉงน  และน่าอศัจรรยใ์จวา่เกิดขึ้นไดอ้ยา่งไร  เป็น
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ความงามท่ีทุกคนปฏิเสธไม่ไดร้อบๆ เกาะเป็นแนวเกาะปะการังน ้าต้ืนท่ีงามอีกแห่งหน่ึง  ความงามเช่นน้ีตอ้ง
ค่อยๆ ด่ืมด ่า  แลว้ซึมซบัแลว้เราจะเขา้ใจถึงความยิง่ใหญ่ของธรรมชาติ  ชมร่องน ้าจาบงั ร่องน ้าท่ีมีความ
งดงามท่ีสุดของหมู่เกาะน้ีเพราะกลางร่องน ้าซ่ึงกระแสน ้าพดัมีโขดหินประมาณ 3-4 กอ้นตั้งอยูร่ะดบัประมาณ 
15-20 ฟุตมีเกาะปะการังสีลูกกวาดสวยสะดุดตาขึ้นแน่นไปทั้งกอ้น เป็นความงามท่ีธรรมชาติสร้างขึ้นเพื่อ
ประดบัน่านน ้าน้ี เดินทางสู่ เกาะราวี  เกาะใหญ่ท่ีอยู่เคียงคู่กบั เกาะอาดงั  เป็นสถานท่ีท่ีมีความสวยงาม จนได้
เวลาเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ  

ช่วงค ่า น าท่านเดินชม ถนนคนเดินหลีเป๊ะ พร้อมรับประทานอาหารค ่าอิสระ 
(พกั ฮาโมน่ี หรือเทียบเท่า ห้องปรับอากาศ หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 

วันทีส่ี่(เสาร์ 15/4/66)  หลเีปะ-ท่าเรือปากบารา-หาดใหญ่-สุราษฎร์ธาน ี
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้(6)ท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท  
09.00 น. อ าลาท่ีพกั แลว้เก็บสัมภาระเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา 
11.00 น.           เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา แลว้เดินทางสู่ หาดใหญ่ 
12.00 น.           รับประทานอาหารกลางวนั(7) แลว้เดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี ระหวา่งทางแวะซ้ือของฝากกลบับา้น 
18.00 น.     รับประทานอาหารค ่าอิสระ ท่ี ศาลเจา้ไนทม์าร์เก็ต แหล่งเชคอินแห่งใหม่ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานี  
                      ใหท้่านไดเ้ลือกชิมอาหาร 
 

วันที่ห้า(อาทิตย์ 16/4/66) กรุงเทพฯ 
 06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ................. 
 
หมายเหตุ    รายการน้ีอาจเปล่ียนแปลง ไดต้ามความเหมาะสม  แต่ค  านึงถึงลูกคา้เป็นหลกั 
ส่ิงของที่ควรน าติดตัว   ยาประจ าตวั, ครีมกนัแดด, ชุดสวมสบายและหวัใจท่ีรักธรรมชาติ 
 

เดินทาง 12 – 16 เมษายน 2566 ท่านละ 7,777 บาท(ไม่มีราคาเด็ก) พกัเดี่ยวเพิม่ท่านละ 2,999 บาท 
 

อตัราค่าบริการดังกล่าวรวม  

• รถโคช้ปรับอากาศ   
• เรือ Speed Boat ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ , เรือยนตเ์ท่ียวรอบเกาะหลีเป๊ะ  
• ค่าท่ีพกั ตามท่ีระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง    
• ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ท่ีระบุ(เฉพาะคนไทย)   
• มคัคุเทศกแ์ละเจา้หนา้ท่ีบริการ   
• อาหารตามรายการท่ีระบุ และเคร่ืองด่ืม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทาน

นอกเหนือจากเมนูท่ีทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิม่เอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ) 
• วงเงินประกนัชีวิต 1,000,000  บาท,วงเงินประกนัอุบติัเหตุ 500,000  บาท 
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อตัรานีไ้ม่รวม  
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3%  กรณีตอ้งการใบเสร็จ 
-ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ เช่นค่าโทรศพัท,์ค่าซกัรีด ฯลฯ  
-คา่ทิปไกด ์ผูช่้วยไกด ์พนกังานขบัรถ ท่านละ 800 บาท/ลูกคา้ 1 ท่าน 
 
เง่ือนไขการช าระเงนิ   มัดจ าท่านละ 2,500 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนการเดินทาง 30 วัน 
 
 การยกเลกิการเดินทาง 
-แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด(ยกเว้นในกรณีมีการมัดจ าต่างๆ) 
-ก่อนเดินทาง 20 วนั (ท าการ) ยึดมัดจ า 
-แจ้งภายใน 20 วนั (ท าการ) ไม่คืนเงิน 
 
เง่ือนไขเพิม่เติม 
- บริษทั มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทวัร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดความล่าชา้จาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล กระ 
ประทว้ง ภยัพิบติัต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั 
(ลูกคา้ตอ้งยอมรับในเง่ือนในไขน้ี ในทุกกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษทัอาจจะเปล่ียนแปลงโปรแกรมตามความ 
เหมาะสม) 
- ทางบริษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางราย ไม่ทานอาหารบาง 
ม้ือ ไม่ทานอาหารท่ีทางบริษทัจดัให ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่งทางบริษทัเป็นการช าระแบบเหมาจ่าย 
- ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย ทุกกรณี 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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