
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัทวัร ์AD15-02 WE 

 

• มคัคุเทศก์และทีมงานผูช้ านาญเส้นทางและบริการดี เป็นกนัเอง สนุกสนาน  



 
 
 
 
 
 
 
 

• ที่พกัมาตรฐาน 4 ดาว 3 คืน( 4 หรือ 3 ดาว ตามแต่ท่านเลือก)  
• รถตูป้รับอากาศ VIP 
• เรือเร็ว (Speed Boat)เดินทาง ไป-กลบั เกาะหลีเป๊ ไดรั้บมาตรฐานจากการท่องเที่ยว แห่ง ประเทศไทย 
• อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคดัเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเย่ียม  
 

ก าหนดวนัเดินทาง 
 กรกฎาคม  01-04 / 08-11 / 15-18 / 23-26 / 24-27 / 25-28 / 28-31 
 สิงหาคม  05-08 / 12-15 / 19-22 / 26-29  
 กนัยายน  02-05 / 09-12 / 16-19 / 23-26 
 

วันแรก(1)   กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา 
                    เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ  
05.00 คณะท่านพบกนั ณ จุดนดัพบสนามบินสุวรรณภูมิเคาเตอร์ A-D สายการบินไทยสไมล์ พร้อมดว้ยเจา้หน้าที่

คอยอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 
07.05 เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่จงัหวดัสงขลาดว้ยสายการบินไทยสไมล ์เที่ยวบิน WE259 
08.35 น าท่านเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ รถตู ้VIP คอยบริการท่าน  น าท่านเดินทางไปยงัร้านอาหาร 
10.30 บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
11.30 น. น าท่านลงเรือสปีดโบ๊ท(สปีดโบ๊ท ใช้เวลาเดินทาง 90 นาที  ) เพื่อเดินทางสู่ “หมู่ เกาะเกาะตะรุเตา” 

เพลิดเพลินกับความงดงามของหมู่เกาะน้อยใหญ่และทะเล สีคราม ฝูงปลาหลายสายพนัธ์ุแหวกวายไปมา  
“ตะรุเตา” เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยูใ่นทะเลอนัดามนับริเวณช่องแคบ มะละกา มหาสมุทรอินเดีย ตะรุเตาเป็น
อุทยานแห่งชาติทางทะเล (Tarutao 
National Marine Park) แ ห่ ง แ ร ก
ของเมืองไทยที่มีช่ือเสียงทางด้าน
ประวัติศาสตร์และความสวยงาม
ของธรรมชาติอีกทั้งยงัไดรั้บการยก
ยองจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็น
อุทยานมรดกแห่งอาเซียน (ASEAN 
Heritage Parks and Reserves) น า



 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านชมความงดงามของ ชายหาดพนัเตมะละกา  นมัสการเจา้พ่อตะรุเตา  “เกาะไข่” ให้ท่านได ้ถ่ายรูป กับ
ปติมากรรมทางธรรมชาติ ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จากนั้นน าท่านเดินทางถึง
ท่าเทียบเรือ 

 เกาะหลีเป๊ะ น าท่านเดินทางเขา้สู่ที่พกั ให้ทุกท่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยาศยั ** หมายเหตุ อุทยานหมู่เกาะตะรุ
เตาปิดตั้งแต่วนัที่ 15 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2564 เป็นตน้ไป หรือรอประกาศจากกรุมอุทยานแห่งชาติ หาก
ไม่สะดวกขึ้นเกาะเน่ืองจากปิดท าการจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม กรณี
มีคลื่นลมแรงเรืองดให้บริการ ทางคณะต้องมี
การปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม 

ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น  
อิสระให้ทุกท่านไดช้อ้ปป้ิงและเที่ยวชมถนนคน
เดินบนเกาะหลีเป๊ะ สัมผสับรรยากาศแสงสีกับ
ร้านสุดชิลตลอดแนวชายหาดบันดาหยา อิสระ
ตามอธัยาศยั 

ที่พัก : Akira Lipe Resort / บันดาหยา รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 

วันที่สอง(2)  หลีเป๊ะ - Speed Boatแบบเหมาล า - ด าน ้าชมปะการัง และ เล่นน ้าหน้าชายหาด  
เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
 น าท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท (Speed Boatแบบเหมาล า) สัมผสักบัความตื่นเตน้และความประทบัใจกบั

การด าน ้ าดูปะการังแบบจุใจ เกาะหินงามแหล่ง
ด าน ้ าดูปะการังสวยที่สุดในทะเลสตูลมีทั้งหญ้า
ปะการังชายฝ่ังน าท่านชมปะการังและธรรมชาติ
ใตท้อ้งทะเลอนัดามนัอนัสวยงาม พาทุกท่านไป
ลอยตวัดูฝูงปลานานาชนิดเช่น ปลานีโม่ ปลาเสือ 
อีกหน่ึงเกาะประทบัใจ แหล่งด าน ้ าต้ืนที่เกาะหลี
เป๊ ะที่ มี รังหัวผักกาดและปะการัง สีสวยอีก
มากมาย  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

ด าน ้าชมปะการัง เดินทางช่วงวนัท่ี 16 พ.ค. - 14 ต.ค. 2564 
  
จุดที่สามารถด าน ้าชมปะการัง และ เล่นน ้าหนา้ชายหาด มีทั้งหมด 6 จุดดงัน้ี 
- “อ่าวสน” เกาะอาดงั สามารถเล่นน ้าหนา้ชายหาด หรือ ด าน ้าดูปะการัง ส าหรับจุดน้ีจะมีปลานีโม่ และ ปะการังเยอะ 
- “กองหินขาว” หรือ เกาะหินขาว สามารถด าน ้าดูปะการัง มีปลาหลากหลายสายพนัธ์ุให้ไดดู้เยอะมาก เป็นลกัษณะกอ้น

หินทบักนัใตน้ ้า เวลาน ้าลด จะเห็นเป็นเกาะขนาดเล็กๆ กลางทะเล ดา้นหนา้ของ เกาะหลีเป๊ะ 
- “เกาะกระ” สามารถว่ายน ้าเล่น ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 
- “อ่าวประมง” หรือ “หาดประมง” เป็นจุดส าหรับด าน ้ าและปะการังในช่วงน้ีที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได ้ดว้ยความเป็นส่วน

หน่ึงของเกาะหลีเป๊ะ และมี เกาะอาดงั คอยก าบงัลมให้ ท าให้ อ่าวประมงเหมาะมากที่จะด าน ้ าดูปะการังชมปะการัง 
ในช่วงน้ีของเกาะหลีเป๊ะ 

- “อ่าวแม่หมา้ย” เป็นจุดที่ท่านสามารถเล่นน ้ า หรือ ด าชมปะการังน ้ าต้ืนไดดี้อีกจุดหน่ึงซ่ึงสวยงามไม่แพจุ้ดอื่นๆ เลย
ทีเดียว 

- “เกาะกระ” อยู่หน้าอ่าวชาวเล ของเกาะหลีเป๊ะห่างออกไปในทะเล 200 เมตร หน้าโรงเรียนเป็นเกาะเล็กๆ ที่อุดม
สมบูรณ์ไปดว้ยชีวิตใตท้อ้งทะเลเกาะกระ จดัไดว่้าเป็นจุดด าน ้ าต้ืนที่สวยงาม อีกแห่งดว้ยระยะห่าง เพียงแค่ 200 เมตร 
จากเกาะหลีเป๊ะ 
(***การด าน ้ าชมปะการังและการแวะแต่ละจุดให้ท่านเล่นน ้ าบริเวณชายหาดนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความ
เหมาะสมในช่วงเวลานั้น ทางบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้การตดัสินใจเป็นหนา้ที่ของมคัคุเทศก์และเจา้หนา้ที่เรือเท่านั้น
เพื่อความปลอดภยัของทุกท่าน***) 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ จุดที่สามรถให้บริการอาหารแบบปิกนิค(บุฟเฟ่ต)์ 
บ่าย ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว อิสระเล่นน ้ าหน้าหาดก่อนเข้าที่พัก ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ สายลม 

แสงแดด และ ผืนทราย อิสระท่านใชเ้วลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอธัยาศยั จนถึงเวลานดัหมาย 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 

ที่พัก : Akira Lipe Resort / บันดาหยา รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่สาม(3)  เกาะหลีเป๊ะ  - พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเกาะหลีเป๊ะ – ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
ให้เวลาท่านที่หาดทรายขาว อิสระเล่นน ้ าหน้าหาด ให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิ สายลม แสงแดด และ ผืน
ทราย อิสระท่านใชเ้วลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอธัยาศยั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย อิสระท่านใช้เวลาพกัผ่อนเดินเล่นตามอัธยาศัย... น าท่านออกเดินทางสู่ “หาดซันเซ็ท” เป็นหาดที่อยู่ทาง

ตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะหลีเป๊ะ หน้าหาดหันไปทางทิศตะวนัตก นับเป็นอีกจุดหน่ึงบนเกาะหลีเป๊ะที่
สามารถชมและเก็บภาพความสวยงามยามพระอาทิตยอ์สัดงไดอ้ยา่งสวยงาม 

 
ค ่า บริการอาหารมื้อค ่า ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก : Akira Lipe Resort / บันดาหยา รีสอร์ท หรือที่พักระดับใกล้เคียง 
  

วันที่ส่ี(4)  เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือ ปากบารา – มัสยิดกลางฯ – ช้อปป้ิงตลาดกิมหยง – เดินทางกลับ 

เชา้ บริการอาหารมื้อเชา้ ณ โรงแรมที่พกั 
09.30 น. น าทุกท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา โดยเรือสปีดโบ๊ด 
11.00 น. น าท่านขึ้นฝ่ังที่ท่าเรือปากปารา รับสัมภาระ ขึ้นรถเพ่ือน าท่านออกเดินทางไปร้านอาหาร 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหารทอ้งถิ่น 
บ่าย น าท่านชม “มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลา” หรือช่ือเต็ม “มสัยิดกลางดิยนุ์ลอิสลาม” เป็นศาสนสถานซ่ึง

เป็นที่ รู้จักกันดีในหมู่ ช่างภาพ ด้วย
ลักษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มี
สระน ้ าด้านหน้าทอดตัวยาวกว่า 200 
เมตร ท าให้มัส ยิดแห่งน้ีดูละม้าย
คล้ายคลึงกับทัชม าฮาลที่ อิน เดี ย 
โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตยต์กที่น่ีจะ
งดงาม ตระการตามากเป็นพิเศษ จึง
ไม่ต้องแปลกใจว่า ที่น่ีจะเป็นที่นิยม
ของเหล่าบรรดาช่างภาพทั้ งหลาย 
จากนั้นน าท่านเดินทางเขา้สู่หาดใหญ่ 
มี เวล าให้ ท่ าน เลื อ ก ซ้ื อขอ งฝาก
หลากหลายชนิดที่ “ตลาดกิมหยง” มี
สินคา้ให้เลือกซ้ือมากมาย รวมถึงสินคา้ที่มาจากมาเลเซียอีกดว้ย 

*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย *** 
19.30 น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
21.20 ออกเดินทางสู่สุวรรณภูมิดว้ยสายการบินไทยสไมลเ์ที่ยวบินที่ WE268 
22.50 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิจ าการเดินทางโดยสวสัดิภาพ  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ การจราจร การ
ล่าชา้ของสายการบิน และสถานการณ์ในขณะนั้น  เพ่ือความเหมาะ และความปลอดภยัในการเดินทาง บริษทัฯ ไดม้อบหมาย
ให้ มคัคุเทศก์มีอ  านาจตดัสินใจ  ทั้งน้ีจะค านึงถึงความเป็นไปได ้ความเหมาะสม และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั  
 

 อัตราค่าบริการ 
วนัเดินทาง บนัดาหยา รีสอร์ท Akira Lipe Resort พกัท่านเดียว  

เพิ่มท่านละ 

01-04 ก.ค. 64 15,990 20,990 5,500 8,500 
08-11 ก.ค. 64 15,990 20,990 5,500 8,500 
15-18 ก.ค. 64 15,990 20,990 5,500 8,500 
23-26 ก.ค. 64 18,990 23,990 6,500 9,500 
24-27 ก.ค. 64 18,990 23,990 6,500 9,500 
25-28 ก.ค. 64 18,990 23,990 6,500 9,500 
28-31 ก.ค. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
05-08 ส.ค. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
12-15 ส.ค. 64 18,990 23,990 6,500 9,500 
19-22 ส.ค. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
26-29 ส.ค. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
02-05 ก.ย. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
09-12 ก.ย. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
16-19 ก.ย. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 
23-26 ก.ย. 64 16,990 21,990 5,500 8,500 

***เพียงจ านวน 6 ท่านเท่านั้น ออกเดินทาง *** 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกที่น่ัง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิให้ลูกคา้ที่ท าการจองและช าระมดัจ ามาก่อน เลือกที่นัง่บนรถตูโ้ดยสารก่อน 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่าเคร่ืองบินไปกลบั กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ // หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ น ้าหนกัตอ้ง

ไม่เกิน 15 กิโลกรัม ส าหรับกระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง น ้าหนกัตอ้งไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน 

2.  ค่ารถตู ้VIP ปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไวใ้นรายการ   
3. โรงแรมที่พกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน พกัห้องละ 2-3 ท่าน 
4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ  
5. ค่าเรือ Speed Boat (แบบจอย) ไปกลบั ปากบารา-หลีเป๊ะ // หลีเป๊ะ-ปากบารา 
6. ค่าเรือ Speed Boat (แบบเหมาล า) น าท่านด าน ้าชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ด าน ้าต้ืน 
7. มคัคุเทศก์ผูม้ีประสบการณ์น าเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   
8. ค่าประกนัอุบตัิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  
2. ค่าทิปมคัคุเทศก์ ท่านละ 600 บาท / ค่าทิปพนกังานขบัรถ(ขึ้นอยูก่บัดุลพินิจของท่าน)  
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  

 

เง่ือนไขการส ารองที่นั่ง และการช าระเงิน  
1. กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัร์ 8,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วนัท าการนับจากวนัจอง พร้อมส่งส าเนาบตัรประชาชน (ที่สะกด

ช่ือและนามสกุลภาษาองักฤษ เพื่อใชน้ าส่งประกนัการเดินทาง) และหลกัฐานโอนเงิน 
2. ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือช าระก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 20 วนัท าการ หรือตามวนัเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ช าระเงินค่า

มดัจ าหรือช าระไม่ครบ บริษทัฯ มีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทาง) 
 

เง่ือนไขการยกเลิก   
1. กรณียกเลิกการเดินทาง หากแจง้หลงัจากจ่ายเงินมดัจ าแลว้ ขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าธรรมเนียมท่านละ 7,000 บาท หาก

แจง้ ระหว่าง 15-8 วนัท าการ ก่อนวนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิคืนเงินให้กบัลูกคา้จ านวน 50 % ของเงินที่ลูกคา้
ไดช้ าระไวแ้ลว้ หากแจง้นอ้ยกว่า 8 วนัท าการก่อนวนัเดินทาง ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินใดๆทั้งส้ินให้กบัลูกคา้  



 
 
 
 
 
 
 
 

2. กรณีที่มีการจองต ่ากว่า 6 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกโปรแกรมน้ีโดยจะคืนเงินที่ลูกคา้ไดช้ าระไวแ้ล้ว
ทั้งหมด 
 

***หมายเหตุ*** 
● การเดินทางในแต่ละคร้ังตอ้งมีผูเ้ดินทางที่เป็นผูใ้หญ่ จ านวน 6 ท่านขึ้นไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง 
● รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเน่ืองจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทาง

การเมือง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ โดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ โดยทางบริษทัฯ จะค านึงถึงประโยชน์
และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัที่สุด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตวัออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่
ขาดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเน้ือสัตว ์หรือแพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้บริษทัฯให้ทราบล่วงหนา้ 
● ทางบริษทัฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ 
ภยัจากธรรมชาติ ภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ 
● การจดัที่นัง่บนรถบสัขึ้นอยูก่บัล าดบัการจอง และถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงินมดัจ าหรือค่าทวัร์ทั้งหมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

มาตรการการดูแลป้องกัน ในช่วงภาวะโควิท 19 
● ผูเ้ดินทางทุกท่านตอ้งใส่หนา้กากอนามยัตลอดการเดินทาง 
● ตอ้งมีการรวจวดัอุณหภูมิก่อนเดินทาง และลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลก์อ่นขึ้น-ลงรถทุกคร้ัง 
● ที่นัง่บนรถมีการจดัระยะห่างแบบเหมาะสม (ถือเป็นสิทธ์ิขาดของทางบริษทัฯ ในการบริหารจดัการ) 
● มีการฉีดพ่นท าความสะอาดบนรถโดยสาร 
 

เอกสารที่จ าเป็นในการเดินทาง ในช่วงภาวะโควิท 19 
- เอกสารยืนยนัการฉีด วคัซีนโควิด-19 AstraZeneca 1 เขม็ หรือ Sinovac 2 เขม็ หากยงัไม่ไดร้ับการฉีด

วคัซีน ตอ้งมีผลตรวจโควิด-19 แบบ PCR Test หรือ Rapid Test (ไม่เกิน 72 ชัว่โมง) 
 


