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เดินทาง : วนัหยุดยาว 2564 ( สงกรานต ์/ วนัแรงงาน ) 

** แถมฟรี!! นํ้าหนกักระเป๋า 20 ก.ก ** 
 

วนัแรก      สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ 
 

04.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคานเ์ตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) 

ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอาํนวยความสะดวกแก่ท่าน 

บริการ SNACK BOX (1)  
 

06.00 น. เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ (เทีย่วบิน DD70)  
 

07.25 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วไกด์นําคณะข้ึนรถตู้ เพื่ อเดินทางสู่ 

“ท่าเรือปากบารา” ( ใช้เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )  
 
  

11.30 น.  จากนั้นนาํท่านเดินทาง สู่เกาะหลีเป๊ะ” โดย เรือสปีดโบ๊ท ณ ท่าเรือปาบารา ระหว่างทางไปเกาะ

หลีเป๊ะ เรือจะแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ "ซุ้มประตูรักนิรันดร์" 

ของเกาะไข่ จ.สตูล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหาดทรายขาวๆ นํา้ทะเลใสๆ  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นาํท่านไปเชค็อินที่พัก “ชาร์มม่ิง วิลล่า” (Charming Lipe Villa) ตั้งอยู่

บน หาดพทัยา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หาดบันดาหยา เป็นหาดที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ หาดทรายสี

ขาวยาวขนานไปกับทะเล หาดพัทยานี้ท่านสามารถชมพระอาทติย์ข้ึนได้จากหน้าหาดเลย บอกเลย

ว่างดงามไม่แพ้หาดอ่ืนๆ อีกทั้งอยู่ใกล้กับถนนคนเดิน ( Walking Street ) อีกด้วยเดินเพียง 5 

นาทีเท่านั้น ในตอนกลางคืนหน้าหาดพัทยาจะเตม็ไปด้วยร้านอาหาร บาร์ และโชวไฟ นอกจากนี้

หาดแห่งนี้ยังเป็นหาดที่เรือทุกลาํจอดรับส่งนักท่องเที่ยว ทาํให้สะดวกในการข้ึนเรืออย่างมาก 
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หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ หากท่านอยากไปถ่ายรูปสวยๆ ณ “หาดซนัไรซ”์ 

หาดที่สวยที่สดุของเกาะหลีเป๊ะ สามารถเดนิไปที่หาดประมาณ 10 นาท ี
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมท่ีพกั (2)  
 

หลังจากอาหารเยน็ ท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทติย์ตก หน้ารีสอร์ท บอกเลยว่าแค่เดินออกมา

ไม่ก่ีก้าวกถึ็งหาดแล้ว หรือ หากท่านอยากไปช้อปป้ิงกส็ามารถเดินไปถนนคนเดนิ หรือ Walk 

Street ซ่ึงอยู่ใกล้กับรีสอร์ทมากๆ ( ใชเ้วลาเดินประมาณ 5 นาที )  
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วนัที่สอง  เกาะหลีเป๊ะ - ดํานํ้าโซนใน (ร่องนํ้าจาบงั - เกาะยาง - เกาะอาดงั – เกาะหินงาม ) 
 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั (3) 
 

09.00 น. นาํทา่นเดินทางไปดาํนํา้เกาะต่างๆ ที่ข้ึนชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดาํนํา้แรก

จะเป็น “ร่องน้ําจาบงั” ซ่ึงโซนนี้จะเป็นจุดดาํนํา้ที่ม ี“ปะการงัเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยัง

มีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนาํท่านเดินทางไปยัง

จุดดาํนํา้ตรงโซน “เกาะยาง” ซ่ึงจุดนี้ กจ็ะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกัน

ออกไป ให้ท่านได้สมัผัสความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารเท่ียง ณ หาดทรายขาวราวี (4) อาหารกล่องพรอ้มเคร่ืองดื่ม 
 

ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นนํา้ตรงริมชายหาดทีม่ีนํา้ใสและท่านสามารถใช้บริการ

ห้องนํา้เพื่อทาํธุระส่วนตัวได้ที่เกาะแห่งนี้ 
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จากนั้นพาทา่นไปดาํนํา้โซน “ เกาะอาดงั ” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะ

หินงาม” ซ่ึงเป็นจุดไฮไลทท์ีท่ั้งเกาะมีแต่หนิสดีาํแวววาวราวกับมาจับวางไว้  ได้เวลาอันสมควรพา

ท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก   

 

15.00 น.  เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศยั  

17.30 น. ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซท็ เพื่อ “ชมพระอาทิตยต์ก” ได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น (5) พิเศษ!! อ่ิมอร่อยกบัดินเนอรอ์าหารทะเล 
 

 

วนัที่สาม     เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกิมหยง -  สนามบินหาดใหญ่ 
 

 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ รีสอรท์ (6)  

หลังจากอาหารเช้า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปถ่ายรูปที่หน้าหาดพัทยา 

หรือ จะแวะไปถ่ายรูปที่ “หาดซันไรซ์” ก่อนกลับกไ็ด้ 
   

11.30 น. เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท 
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13.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือ จากนั้นนาํท่านเดนิทางสู่ อ.หาดใหญ่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2

ชั่วโมง)   จากนั้นนาํท่านชอ็บป้ิง ตลาดกิมหยง มีสนิค้าให้เลือกซ้ือมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า 

รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เคร่ืองสาํอางค์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเดก็เล่น แว่นตา ตลอดจนเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน ซึง่เป็นทีรู่ก้นัวา่ส่วนใหญ่เป็นสินคา้ปลอดภาษีจากประเทศเพือ่นบา้นวางขายอยู่ทัว่ไป 

ทําใหสิ้นคา้ส่วนใหญ่มีราคาถกูกวา่ตามทอ้งตลาด อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสนิค้าตามอัธยาศัย 
 

  ได้เวลาอันสมควร นาํท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ นาํท่านเชค็อินตั๋วเคร่ืองบินและสมัภาระ  
 

20.30 น. เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร ์เท่ียวบิน DD513  
 

21.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

------------------------------- 

** เงื่อนไขการสํารองท่ีนัง่กรุณาอ่านรายละเอียดใหค้รบถว้นก่อนทําการจองหากท่านชําระเงินแลว้จะถือว่า

ท่านยอมรบัในเงื่อนไขดงักล่าวทั้งหมดและไม่สามารถเรียกรอ้งใดๆไดทุ้กกรณี** 

อตัราค่าบริการ :  
 

กําหนดการเดินทาง ราคา / ท่าน  สายการบิน 

วนัท่ี 11 - 13 เมษายน 63 ( วนัสงกรานต)์  12,999 นกแอร ์( DD ) 

วนัท่ี 14 - 16 เมษายน 63 ( วนัสงกรานต)์  12,999 นกแอร ์( DD ) 

วนัท่ี 02 – 04 พฤษภาคม ( วนัแรงงาน)  11,999 นกแอร ์( DD ) 

วนัท่ี 04 – 06 พฤษภาคม ( วนัฉตัรมงคล )  9,999 นกแอร ์( DD ) 

** ค่าพกัเดี่ยว 2,000 บาท / ราคาน้ีไม่มีราคาเด็ก / ตํา่กว่า 2 ขวบฟรี ** 

 

อตัรานี้ รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ไป – กลบั กรุงเทพ - หาดใหญ่ ( สายการบินนกแอร ์) 

 แถมฟรี!! นํา้หนักกระเป๋าโหลดใตท้อ้งเครื่อง 20 ก.ก.  

 คนขบั + รถตูป้รบัอากาศตลอดการเดินทาง  

 ไกด ์1 คนในการดูแลคณะ 
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 ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 – 3 ทา่นตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ 

 กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เตม็ หรือไม่ม ีทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน 

โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเตม็หรือไม่มีขอปรับเป็นห้อง 

TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP  เท่านั้น  

 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทวัร์  

 ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สาํหรับชาวไทย 

 ค่าประกันอุบัติเหตุตามเง่ือนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท 
 

 

อตัรานี้ ไม่รวม  

 ค่าทิปไกด ์( 300/คน/ทริป)  

 ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาท ิค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ 

 ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาต ิ300 บาท / ท่าน / ทริป 

 ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสงูกว่าในแพค็เกจ 

 ค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกาํกับภาษี) 
 

เง่ือนไขในการจองและการยกเลิก 

1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้ นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ทา่น ราคาทวัร์อาจมีการปรับข้ึน ทั้งนี้  บริษัทฯ

จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน 

2. ยกเลิกทวัร ์ก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดขึ้ น อาท ิค่ามัดจาํตั๋วเคร่ืองบิน , ค่ามัดจาํ

รถตู้ ,ค่ามัดจาํโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอ่ืนๆ    

3. ยกเลิกทวัร ์นอ้ยกว่า 15 วนัยึดเงินค่าทวัร ์100% ( เน่ืองจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแลว้ )  

4. การไม่ชาํระค่าใช้จ่ายตามกาํหนดบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจาํ 

5. เล่ือนการเดินทาง ตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย ก่อนการเดินทาง 45 วนั มิฉะนั้นจะไม่สามารถเล่ือนการ

เดินทางได้ 
 

การชําระเงิน 

1. วางเงินมดัจําภายใน 2 วนั นบัจากวนัจอง ท่านละ 5,000 บาท  

2. ชําระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั 
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รายการทองเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ไดรับการยืนยัน  

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจงใหทราบลวงหนา 

 

3. หากจองก่อนวนัเดินทางนอ้ยกว่า 15 วนั ชําระเต็มจํานวน 100% 

4. หากไม่ชาํระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสทิธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจาํคืนได้ 
 

หมายเหตุ  

 กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาชา้กว่าเวลาทีร่ถออกเดินทาง ทาํใหท่้านตก 

ทริปท่องเทีย่วท่านจะไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆได ้

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม

ของหน้างาน 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือจ่ายเตม็แบบมีเง่ือนไข จะไม่มีการคืน

เงินมัดจาํหรือค่าทวัร์ทั้งหมด   

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้ จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่

คืนเงินค่าบริการที่ได้ชําระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการ

ชาํระเหมาจ่ายแล้ว 

 ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิด

จากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง 

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลงการบริการ

จากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงาน

ให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้นๆ  

 
  

 “ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูนํ้าพาการเดินทางในครั้งน้ี”  

 


