
 

    PRO THAILAND ทอ่งเทีย่วท ัว่ไทย 

     จงัหวดัสตลู-เกาะหลเีป๊ะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุการบรกิาร@สนามบนิหาดใหญ ่
เทีย่วเกาะหลเีป๊ะ บรกิารทา่นดว้ยรถตู ้VIP 9 ทีน่ ัง่ 

พกัโรงแรมหร ู4 ดาวบนเกาะหลเีป๊ะ 2 คนื  

บรกิารน า้ดืม่ วนัละ 1 ขวด 

4 ทา่นขึน้ไปคอนเฟิรม์ออกเดนิทาง...  
 



 

อตัราคา่บรกิาร 

จ านวนผู ้
เดนิทาง 

เดนิทาง     
9 ทา่น 

เดนิทาง     
8-7 ทา่น 

เดนิทาง       
6-5 ทา่น 

เดนิทาง         
4 ทา่น 

พกัเดีย่ว                
จา่ยเพิม่ 

ราคาตอ่ทา่น 7,888.- 8,588.- 9,588.- 12,888.- 2,500.- 

 

หมายเหต:ุ    4 ทา่นขึน้ไป คอนเฟิรม์ออกเดนิทาง กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 5-7 วนั  
                   (กรณุาเช็ควนัเดนิทางกบัเจา้หนา้ทีก่อ่นท าการจอง) 

 

ชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษแ์ละวนัหยดุยาว ราคาอาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเจา้หนา้ที ่
 

 

 

วนัที ่1 :  กรงุเทพฯ-สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 

XX.XX น.  คณะพรอ้มกัน ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออกในประเทศ สนามบนิXXXX 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิ  XXXX พบเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

XX.XX น. ออกเดินทางสู่สนามบนิหาดใหญ่ โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ 

XXXX  

XX.XX น. ถงึสนามบนิหาดใหญ่ ยนิดตีอ้นรับทุกท่านสู่อ าเภอหาดใหญ่ จากนัน้น า
ท่านเดนิทางเดนิทางโดยรถตูสู้.่..ทา่เทยีบเรอืปากบารา ใหท้่านพักผ่อน
ตามอธัยาศยั (ใชเ้วลาในการเดนิทาง 1.30 ช ัว่โมง) 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Set Box บนรถ  

(แซนวชิ+น า้ผลไม ้เนือ่งจากเดนิทางไปท่าเรอื เพือ่ลงเรอืตามตารางเวลา
เดนิเรอื) 

วนัที ่ โปรแกรม เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 สนามบนิหาดใหญ่-จงัหวดัสตูล-ท่าเรอื
ปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ 

 Set 
Box 

 Koh Lipe 
Hotel 

หรอืเทยีบเทา่ 

2 ด าน า้เกาะอาดงั-รอ่งน า้จาบงั-เกาะราว–ี
เกาะหนิงาม–เกาะยาง 

  อสิระ Koh Lipe 
Hotel  

หรอืเทยีบเทา่ 

3 เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา-ตลาดกมิ 
หยง-สนามบนิหาดใหญ ่
 

 อสิระ   



 

 
น าสง่ท่านไปยัง ทา่เทยีบเรอืปากบารา โดยรถตู ้และเดนิทางตอ่ดว้ยเรอื 
เพือ่ไปยัง เกาะหลเีป๊ะ ระหวา่งทางน าทา่นแวะ เกาะตะรเุตา ถา่ยภาพแหง่
ความประทับใจ พรอ้มแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้น
เดนิทางสู่ เกาะไข่ ชมซุม้ประตูหนิ ซึง่เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดสตลูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เย็น    รบัประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม 
พกัที ่: Koh Lipe Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 
(หอ้ง deluxe Room พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที ่2 :  ด าน า้เกาะอาดงั-รอ่งน า้จาบงั-เกาะราว–ีเกาะหนิงาม–เกาะยาง 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั (3) 

จากนั้นน าท่านออกด าน า้โดยเรอืหางยาว (จุดด าน า้จะแจง้ใหท้่าน

ทราบอกีคร ัง้กอ่นวนัเดนิทาง 3-5 วนั เนือ่งจากจุดด าน า้แตล่ะจุดจะ

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

จุดที ่1 : เกาะอาดงั เป็นหมูเ่กาะทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีข่องอทุยานแหง่ชาตติะรุ

เตา ซึง่เป็นเกาะทีต่ัง้อยูใ่ตส้ดุของประเทศไทย หมูเ่กาะ อาดังราว ีเหมาะแก่

การด าน ้าลกึ ส ารวจรายละเอยีดสิง่มชีวีติเล็กๆได ้แต่ก็สามารถด าบนผวิน ้า

ไดเ้ชน่กนั เพราะน ้าทะเลคอ่นขา้งใส 



 

จดุที ่2 : รอ่งน า้จาบงั มกีองหนิจาบงัเป็นจดุหมายระหวา่งเกาะอาดัง เกาะ
ราว ีและเกาะหลเีป๊ะ ลักษณะเป็นกองหนิรปูทรงคลา้ยภเูขา 5 ยอดอยูใ่ตน้ ้า 
นอกจากนี้ยังมีปะการังอ่อนหลากสีสันเหมือนสวนดอกไมใ้ตท้อ้งทะเล 
ความโดดเดน่ทีรู่จ้ักกนัดใีนหมูนั่กด าน ้า คอื ทีร่อ่งน ้าจาบงั เป็นจดุทีส่ามารถ
ด าน ้าแบบ snorkeling แลว้เห็นปะการังออ่นทีม่ักพบในจดุด าน ้าลกึได ้

จดุที ่3 : เกาะราว ีหรอืหมูเ่กาะอาดงัราว ีนอกจากเป็นแหลง่ปะการังออ่น

หลากสสีันแลว้ ยังเป็นแหลง่ของปะการังหลากหลายชนดิ เชน่ ปะการังเขา

กวาง ปะการังสมอง ปะการังดาวใหญ่ ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง

พบดอกไมท้ะเล ปลาการต์ูนอย่างนอ้ย 2 ชนดิ คอืปลาการต์ูนสม้ขาว และ

ปลาการต์นูลายปลอ้ง กลัปังหาสสีม้ หอยมอืเสอื ปลาสลดิหนิ ปลาดาวสฟ้ีา 

ปลาสงิโต ฯลฯ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั (4) แบบกล่อง + ผลไม้ + 

น า้เปลา่ (รบัประทานบนเรอื เนือ่งจากตอ้งน าทา่นไปด าน า้ตอ่อกี 

2 เกาะ) 

จุดที ่4 : เกาะหนิงาม ซึง่เหมาะการด าน ้าตืน้ มแีนวปะการัง ดอกไมท้ะเล 

และปลาการต์นู ฯลฯ 

จุดที ่5 : เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซึง่มชีายหาดทีย่าวและสวยงามอยู่
ทางดา้นทศิเหนือของตัวเกาะ ส่วนทางดา้นทศิใตซ้ ึง่เป็นจุดด าน ้ าตื้นดู
ปะการัง นัน้ก็มหีาดทรายขนาดเล็กทีป่ระกอบไปดว้ยทรายสขีาวนวลเนื้อ
เนยีน แตท่างอทุยานแหง่ชาตหิมูเ่กาะตะรเุตามกีารประกาศหา้มไมใ่หเ้รอืน า
เที่ยวพาบุคคลใดๆ ขึ้นไปบนชายหาดของเกาะยาง เพื่ออนุรักษ์แนว
ชายหาดไวเ้ป็นแหลง่วางไขข่องเตา่ทะเลรวมถงึเป็นการป้องกันไม่ใหค้ลืน่
กระแทกและใบพัดของเรอืหางยาวท าลายแนวปะการังใกล ้ๆ  ชายหาดดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

เย็น   อสิระรบัประทานอาหารเย็นบนเกาะหลเีป๊ะ 



 

พกัที ่: Koh Lipe Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว  
(หอ้ง deluxe Room พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
 

วนัที ่3 :  เกาะหลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากบารา-ตลาดกมิหยง-สนามบนิหาดใหญ ่

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ ทีพ่กั 

10.30 น. Check out จากทีพั่ก เตรยีมตัวขึน้เรอื เดนิทางกลับไปยังทา่เรอืปากบา
รา  

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนั ณ ตลาดกมิหยง 

น าทา่นเดนิไปยัง ตลาดกมิหยง อสิระซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 
 

15.00 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  
ตรวจเชค็เอกสารและสมัภาระ 

 
XX.XX น. ออกเดนิทางจาก สนามบนิหาดใหญ ่กลบักรุงเทพฯ โดยสาย XXXX 

เทีย่วบนิที ่XXXX 
 
XX.XX น.  เดนิทางถงึ กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: กอ่นจอง กรณุาสอบถามหอ้งวา่งกบัพนกังานขายอกี
คร ัง้ 

 
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

 

 

 

ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกน์ าเทีย่ว (ช าระทกุทา่น ยกเวน้ ทารกอายไุมเ่กนิ 2 ปี ยกเวน้ให)้ 

ทา่นละ 300 บาท/ทรปิ/ทา่น 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
✓ คา่รถตูป้รบัอากาศน าเทีย่ว VIP และรบั-สง่ ตามรายการทีร่ะบ ุ
✓ คา่ทีพ่กั 2 คนื หอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอืระดบัเทา่กนั 
✓ คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ   
✓ คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุ 
✓ คา่ประกนัอุบตัเิหตุตามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาล ตาม
เงือ่นไขของบรษิทัฯประกนัภยัทีบ่รษิทัท าไว ้(ไมค่รอบคลมุถงึสขุภาพ การเจ็บไขไ้ด้
ป่วย)ท ัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษิทัประกนัชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมี
ใบเสร็จและเอกสารรบัรองทางการแพทย ์จากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

✓ คา่น า้ดืม่บรกิารวนัละ 1 ขวด 
 

  

 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่อาหาร เครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืรายการ อาท ิคา่มนิบิาร ์คา่พาหนะตา่งๆ 
 คา่น า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่งทีเ่กนิก าหนด 
 คา่ประกนัภยัธรรมชาต ิประกนัชวีติสว่นตวั และประกนัสขุภาพ 
 คา่อาหารส าหรบัทา่นทีท่านเจ มงัสวริตั ิและอาหารส าหรบัมสุลมิ 
 คา่มคัคเุทศกน์ าเทีย่ว ทา่นละ 300 บาท 
 ชาวตา่งชาตเิพิม่ทา่นละ 1,500 บาท 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
 
 
 

 

ส าคญั  กรณุาอา่นเงือ่นไขแนบทา้ยโดยละเอยีด เพือ่ประโยชนส์งูสดุแกต่ัวทา่นเอง หากช าระเงนิแลว้ทาง
บรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขแลว้และไมส่ามารถ เปลีย่นแปลงเงือ่นไขใดๆ ได ้

รายการทวัรส์ามารถสลบั ปรบัเปลีย่นหรอืงดไปบาง 
รายการไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 

ทางผูเ้ดนิทางจะไมฟ้่องรอ้งใดๆ อนัเนือ่งมาจากไดร้บัทราบเงือ่นไขกอ่นการเดนิทางแลว้  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ เร ิม่และจบการใหบ้รกิาร ที ่สนามบนิตน้ทางขาไป เทา่น ัน้  
 

 

 

 

 

 

กรณีผูเ้ดนิทางมาจากตา่งจังหวดัหรอืตา่งประเทศ และจะท าการส ารองตั วเครือ่งบนิ หรอืยานพาหนะ
อืน่ ๆ เพือ่ใชเ้ดนิทางมาและกลับ ณ สนามบนิ สวุรรณภมูทิางบรษัิท จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยเนือ่งจากเป็น
คา่ใชจ้า่ยทีน่อกเหนอืจากโปรแกรม 

 

อนัเนือ่งมากจากสภาพอากาศ เหตกุารณ์ทางธรรมชาต ิเหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร สายการบนิ
หรอืเหตสุดุวสิยัตา่งๆ ทัง้นีจ้ะค านงึถงึความปลอดภยั ความเป็นไปไดแ้ละผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 
 

อตัราคา่บรกิารรวม 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 



 

 
 
 
 
 

  เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 
กรุณาส ารองทีน่ ัง่และช าระคา่ทวัรเ์ต็มจ านวน  พรอ้มสง่ส าเนาบัตรประชาชน 

หลังจากท าการจองทัวร ์2 วัน หากไม่ช าระตามทีบ่รษัิทก าหนด บรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่น 
ยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิขออนุญาตตัดทีน่ั่งเพือ่ใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อทีน่ั่ง เมือ่
ท่านช าระเงนิค่าทัวรเ์รียบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและขอ้ตกลง
ตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้  

 

    เง ือ่นไขการยกเลกิการจอง 
เนือ่งจากเป็นราคาโปรโมช ัน่ เมือ่จองและช าระเงนิแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ

การเดนิทางได ้ไมส่ามารถเลือ่นการเดนิทาง เปลีย่นผูเ้ดนิทาง หรอืขอเงนิคนืทกุ
กรณี กรณีเจ็บป่วยกะทนัหนั จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง ทางบรษิทัจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไป
ยงัคณะตอ่ไป แตท่ ัง้นีท้า่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอืเลือ่นการ
เดนิทางได ้ตามความเป็นจรงิ และในกรณีเจ็บป่วยกระทนัหนักอ่นลว่งหนา้เพยีง 
7 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ของสงวนสทิธิ ในการคนืเงนิทกุกรณี และเมือ่ทา่นออก
เดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ า
คนืไมว่า่กรณีใดท ัง้ส ิน้ 

 
 

    เง ือ่นไขพเิศษเพิม่เตมิ  
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นีกัทอ่งเทีย่วรว่ม

เดนิทางนอ้ยกวา่ 4 ทา่นตอ่ 1 รถตู ้และรายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้

ตามความเหมาะสม 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการ

บนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การกอ่การจลาจล, ภยั

ธรรมชาต,ิ การน าสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบ

ของบรษิทัฯ  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิ

จากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ อุบตัเิหตจุากความ

ประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเอง  
 เมือ่ช าระเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะ
ถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด  

 มคัคเุทศก ์หวัหนา้ทวัร ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธใินการใหค้ า
สญัญาใด ๆ ท ัง้ส ิน้แทนผูจ้ดั นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจลง
นามและมปีระทบัตราของบรษิทัฯ ก ากบัเทา่น ัน้ 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 



 

 ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ไมร่บัผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ย
ใดๆ ทีเ่พ ิม่ข ึน้ของนกัทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของทางบรษิทั เช่น 
ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความ
เจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง 
หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

 
 

*เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษิทัฯแลว้ทางบรษิทัฯ 

จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงท ัง้หมดนีแ้ลว้* 
 


