
 

 

 

 

 

 



 

 

 

วนัท ีแ่รก สนามบนิสุวรรณภูม ิ – สนามบนิหาดใหญ่ – ปากบารา – ท ีพ่กั 

 

09.00 พรอ้มกัน สนามบนิสุวรรณภูม ิ เจา้หนา้ทีค่่อยใหก้ารตอนรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิใหแ้ก่ท่าน 

11.10 เดนิทางสู่ สนามบนิหาดใหญ่ โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) เทีย่วบนิที ่VZ324 

12.35 ถงึ สนามบนิหาดใหญ่ ไกดน์ าเทีย่วรอใหก้ารตอนรับท่าน หลังจากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ทา่เรอืปากบารา 

 

14.30 เด ินทางถ ึง ท่าเรอืปากบารา น าท่านเช็คอนิเขา้ที่พัก อสิระท่านท่องเที่ยวตามอัธยาสัย  และอ ิสระอาหารเย็น บริเวณ

โดยรอบโรงแรมมรีา้นอาหารซฟู้ีดมากมายใหท่้านไดเ้ลอืกรับบริการ 

 

ท ีพ่กั SEE SEA RESORT หรอืระดบัเทยีบเทา่  
เป็นรสีอรท์รมิชายหาก ท ีม่หีาดส่วนตวัสามารถลงเล่นน า้ได ้ และมมุีมสวยๆใหท้่านไดถ่้ายรูปมากมาย 

 

 
 

วนัท ีส่อง ทา่เร ือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะราว ี– เกาะยาง – เกาะหนิงาม – ด าน ้าเกาะหนิงาม – ร่องน า้จา

บา – ทา่เรอืปากบารา 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

09.00 น.  เดนิทางสู่ ท่าเทยีบเรอืปากบารา ลงเรือเรือสปีดโบท้แบบจอยส์กรุ๊ป ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือขา้มฟากทีส่ าคัญแห่งหนึ่ง

ในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล และยังท าหนา้ที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเกาะต่างๆ รวมถ ึงเกาะตะรุ

เตา และเกาะบุโหลน ท่าเรือปากบาราเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ถูกใชบ้ริการมากที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงของ

ฤดูกาลท่องเทีย่วทีม่เีรือขา้มฟากวิ่งตลอดทัง้ปี  

 



 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่  เกาะไข่ ตั ้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มชีายหาดสีขาวนวล เหมอืนสไีข่ตัด

กับน ้าทะเลส ีเขยีวใสสะอาด มเีอกสักษณส์ าคัญคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ่ ที่สามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยังมคีวาม

เชือ่กันว่า หากชายหญงิคู่ใดที่ไดล้อดซุม้ประตูน ี ้จะไดแ้ต่งงานกันอกีดว้ย อสิระใหท่้านหามุมถ่าย รูปตามอัธยาศัย ไดเ้วลา

พอสมควร 

 

 
 

น าท่านเดินทางสู่  เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุ เตา เป็นเกาะที่ม ีเวิ้งชายหาด

สวยงาม ทรายสขีาวนวลละเอยีด น ้าต ืน้เขนิ และมปีระการังทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถ่ายรูปบริเวณรอบๆ 



 

 

 
 

เดนิทางสู่ เกาะราว ี เกาะที่มคีวามอุดมสมบูรณไ์ปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มชีายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเล่น

น ้าไดต้ลอดชายฝ่ัง และยังสามารถด าน ้าดูปะการังน ้าต ืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราวี ยังเป็นที่ตัง้ของ อ ิสระท่านถ่ายรูป 

และเกาะราวนี ีท่้านสามารถเล่นน ้าได ้(ขอ้ควรระวัง : ที่เกาะราวมี ีลงิอาศัยอยู่บนเกาะควรระมัดระวังในการวางทรัพย์ส ินของ

ท่าน) 

 

 
 

เท ีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบกล่อง 

 



 

 

ชม เกาะยาง หนึง่ในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าทีไ่ม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการังผักกาด หรือปะการังเกล็ดน ้าแข็ง เป็น

ปะการังทีม่ลีักษณะเป็นแผ่นหนิปูนซอ้นกันเป็นชัน้ๆ มลัีกษณะคลา้ยใบผักกาดหอม ซึง่มใีหเ้หน็มากมายทีเ่กาะแห่งน ี ้

 

 
 

ร่องน ้าจาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึ่งถูกปกคลุมไปดว้ยปะการังอ่อนหลากสี และดาวทะเลมากมาย โดยปกติการชม

ปะการังอ่อน ตอ้งใชว้ิธดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรับทีน่ ี่ปะการังจะอยู่ในระดับทีต่ ืน้มาก นอกจากปะการังอ่อนหลาก

สแีลว้ ร่องน ้าจาบังยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง, ปะการังสมอง, ปะการังดาวใหญ่, 

ปะการังถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนียั้ งมดีอกไมท้ะเล,ปลาการ์ตูนสม้ขาว, ปลาการ์ตูนลายปลอ้ง, กัลปังหาสีสม้, หอยม ือเสอื, 

ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 

 



 

 

ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิที่ทับถมใตท้อ้งทะเล และเกดิการกัด

เซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลับ ตัดกับน ้าทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิ่ง และน าท่าน ด า

น า้บรเิวณหลงัเกาะหนิงาม  หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา 

 

 
 

เย็น อสิระอาหารค ่า (บรเิวณทา่เรอืปากบารา)  

 

 หมายเหตุ : การท่องเที่ยวข ึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึ่งอาจมกีารปรับเปลี่ยน ทั้งน ี้ทางบริษัทจะ

ค านงึถ ึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นหลัก และทางบริขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายส่วนหนึง่ส่วนใดกรณทีีไ่ม่สามารถร่อง

เรือได ้ 

 

ท ีพ่กั  SEE SEA RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัท ีส่าม ปากบารา – ตลาดกมิหยง – สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ – กรุงเทพฯ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 

12.00  เช็คเอาทจ์ากโรงแรม หลังจากนัน้น าท่านเดนิทางกลับสู่ หาดใหญ่ น าท่านรับประทานอาหารเทีย่งก่อนกลับ 

 

เท ีย่ง บรกิารอาหารเท ีย่ง  

 น าท่านซื้อของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ่  ตัง้อยู่บนอาคาร

สองชั ้น ริมถนนละมา้ยสงเคราะห ์ชั ้นบนเป็นร ้านขายสินคา้ ชัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชื่อเต็ม

ว่า "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของคหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแต่เดมิ 

 

17.20 น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิสุวรรณภูม ิ สายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ323  

19.00 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์าพ .... พรอ้มความประทับใจ 

 

** ขอขอบพระคุณท ีเ่ลือกใชบ้รกิาร ** 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัรผู์้ใหญ/่เด็ก 

หอ้ง 2-3 ท่าน 
พกัเดีย่วเพิม่ 

18 – 20 ธนัวาคม 2563 7,999 2,000 

24 – 26 ธนัวาคม 2563 9,999 2,000 

08 – 10 มกราคม 2564 7,999 2,000 

15 – 17 มกราคม 2564 7,999 2,000 

22 – 24 มกราคม 2564 7,999 2,000 

29 – 31 มกราคม 2564 7,999 2,000 

05 – 07 กุมภาพนัธ์ 2564 7,999 2,000 

12 – 14 กุมภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 

26 – 28 กุมภาพนัธ์ 2564 9,999 2,000 

05 – 07 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

12 – 14 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

19 – 21 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

26 – 28 มนีาคม 2564 7,999 2,000 

*คา่ทวัรข์า้งตน้เป็นราคาของต ัว๋เครือ่งบนิเช็คเมือ่วนัที ่20 ตุลาคม 2563* 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลี่ยนแปลงได ้เนือ่งจากราคาต ัว๋เครือ่งบนิมกีารปรบัเปลี่ยนตลอดเวลา 

เมือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิแลว้จะไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้นือ่งจากเป็นต ัว๋ราคาโปรโมช ัน่ 

 

* กรณีพกั 3 ทา่น/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ทา่น ัน้ * 

** ราคาทวัรน์ ีส้ าหรบันกัทอ่งเท ีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ นกัทอ่งเท ีย่วชาวต่างชาตมิคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ทา่น ** 

 

***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่วทา่นละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อทา่น*** 

ไม่ใชต้ ัว๋เคร ือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 

 

การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะต้องม ีผูโ้ดยสารจ านวนข ัน้ต ่า 8 ทา่น ต่อ 1 คนัรถตู ้กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 

 

ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้ เน ือ่งจากราคาต ัว๋เคร ือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา 

ท ัง้น ีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงนิบาทและค่าน า้มนัท ีไ่ม่คงท ี ่ อาจมกีารปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ  

จากราคาท ีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสิทธ ิเ์ปลีย่นแปลงเท ีย่วบนิ หรอืสายการบนิ  

โดยจะค านงึถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 

 

อตัราค่าบรกิารน ีร้วม 

 น ้าหนักสัมภาระถอืข ึน้เครื่อง Carry on 7 กโิลกรัม 

 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิไป-กลับพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ 

 ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยังไม่รวมทปิคนขับรถ) 

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบุ 



 

 

 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค าน ึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็น

ส าคัญ 

 ค่าโรงแรมทีพั่กระดับมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพั่ก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) 

ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ ในการปรับเปลีย่นโรงแรมทีพั่กไปเป็นเม ืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งอ ิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคัญ 

 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบริการ และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกันเพิ่มเพือ่คุม้ครอง

สุขภาพกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณพีิเศษ 

 

อตัราค่าบรกิารน ีไ้ม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพทท์างไกล ค่าอ ินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิบิาร์ในหอ้ง รวมถ ึง

ค่าอาหาร เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิม่นอกเหนอืรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

  ค่าใชจ่้ายที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิจากความผดิของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ

อุบัต ิเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสยีหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ ื่น 

เป็นตน้ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณตีอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท 

 ค่าสัมภาระโหลดใตท้อ้งเครื่อง 380 บาท/15 กโิกลกรัม/เทีย่ว 

   ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเท ีย่ว ทา่นละ 300 บาท  

 

เง ือ่นไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นกัท่องเท ีย่วหรอืเอเจนซีต่ ้องช าระเงนิมดัจ าค่าทวัร ์ เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อทา่น พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพื่อ

ส ารองท ีน่ ัง่ 

2. นกัท่องเท ี่ยวหร ือ เอเจนซี่ต ้องช าระเงินค่าบ ร ิการส่วนท ีเ่หลือท ัง้หมดก่อนวนั เดินทางอย่างน ้อย 21 ว ัน  ก รณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า

กรณใีดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธกิารเดนิทางในทัวร์นัน้ๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ ์อ ีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังน ี้ วันจันทร์ ถงึศุกร์ 

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเด ินทาง หรือเล ื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล์ หรือเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกทีบ่ริษัทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบริษัทเป็นลายลักษณอ์กัษร ทางบริษัทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ ว่ากรณใีดๆ 

2. กรณนีักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอรับเงนิค่าบริการคนื นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมลล์ หรือเด ินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพือ่ท าเรื่องขอรับเงินค่าบริการคนื โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบริการต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบริการดังน ี ้

2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ข ึ้นไป คนืเงนิค่าทัวร์เต็มจ านวน หรือหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิข ึ้นตามจริง ** ในกรณีท ีว่นัเด ิน

ทางตรงกบัวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ** 

2.2 ยกเลิกก่อนวันเดนิทาง 15 - 29 วัน คนืเงนิค่าทัวร์ 50% และหักค่าใชจ่้ายที่จ่ายจริง ไดแ้ก่ ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร 

โรงแรมทีพั่ก ค่าธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบริการ หรือค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอ ืน่ๆ  

2.3 ยกเลกิก่อนวันเดนิทาง 0 - 14 วัน ไม่คนืเงนิค่าทัวร์ทีช่ าระแลว้ทั้งหมด 

 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวร์น ีส้ าหรับผูม้วัีตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวร์น ี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูก

ปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คนืเงนิค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจริงของประเทศที่เดนิทาง ทัง้น ี ้บริษัทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

4. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่ รับผดิชอบใดๆ ต่อความเส ียหายหรือค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผิด

ของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเส ียหาย

ของสัมภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรือการบริการของสายการบนิ เหตุสุดวสิัยอ ืน่ เป็นตน้ 

5. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มอี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี

อ านาจของบริษัทก ากับเท่านัน้  


