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วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนิหาดใหญ ่– ปากบารา – ทีพ่กั 

07.30 พรอ้มกนั สนามบนิสุวรรณภูม ิเจา้หนา้ทีค่่อยใหก้ารตอนรบั และอ านวยความสะดวกในการเชค็อนิใหแ้กท่่าน 
09.25 เดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ ่โดยสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์(VZ) 

เทีย่วบนิที ่VZ324 
10.50 ถงึ สนามบนิหาดใหญ ่ไกดน์ าเทีย่วรอใหก้ารตอนรบัท่าน หลงัจากนั้น

น าท่านเดนิทางสู ่ท่าเรอืปากบารา 
เทีย่ง บรหิารอาหารกลางวนั 
14.00 เดนิทางถงึ ท่าเรอืปากบารา น าท่านเชค็อนิเขา้ทีพ่กั อสิระท่าน

ท่องเทีย่วตามอธัยาสยั ท่านสามารถเลน่น ้าบรเิวณทีพ่กัไดเ้น่ืองจากทีพ่กั
มีชายหาดส่วนตวั สามารถเดนิลงเพือ่เล่นน ้าได ้หรอืจะเลอืกเดนิเล่น
ทอดน่องถ่ายรปูกบัชายหาดสวยๆน ้าใสๆ 

เย็น บรกิารอาหารค ่า (เมนูซฟู๊ีด)  
ทีพ่กั SEE SEA RESORT หรอืระดบัเทยีบเท่า  
เป็นรสีอรท์รมิชายหาด ทีม่หีาดส่วนตวัสามารถลงเล่นน ้าได ้และมมีุม

สวยๆใหท่้านไดถ่้ายรูปมากมาย 
 

วนัทีส่อง ท่าเรอืปากบารา– เกาะไข่– เกาะหลเีป๊ะ– เกาะราว–ี เกาะยาง– เกาะหนิงาม – ด าน ้าเกาะหนิงาม – รอ่งน ้าจาบา – ท่าเรอืปากบารา 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
09.00   เดนิทางสู ่ท่าเทยีบเรอืปากบารา ลงเรอืเรอืสปีดโบท้แบบจอยสก์รุป๊ ท่าเรอืปากบาราเป็นท่าเรอืขา้มฟากทีส่ าคญัแห่งหน่ึงในเกาะหลเีป๊ะ 

และเป็นท่าเรอืเฟอรร์ ีห่ลกัในจงัหวดัสตูล และยงัท าหนา้ทีเ่ป็นจุดเชือ่มต่อไปยงัเกาะต่างๆ รวมถงึเกาะตะรุเตา และเกาะบุโหลน ท่าเรอืปากบา
ราเป็นหน่ึงในท่าเรอืทีถู่กใชบ้รกิารมากทีสุ่ดในประเทศไทย โดยเฉพาะในชว่งของฤดูกาลท่องเทีย่วทีม่ีเรอืขา้มฟากวิง่ตลอดทัง้ปี (เวลาอาจ
มีการเปลีย่นเปลีย่น) 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางต่อสู่ เกาะไข่ ตัง้อยู่ระหว่างเกาะอาดงัและเกาะราว ีเป็นเกาะทีม่ีชายหาดสขีาวนวล เหมือนสไีข่ตดักบัน ้าทะเลสเีขยีว
ใสสะอาด มีเอกสกัษณส์ าคญัคอื ซุม้ประตูหนิขนาดใหญ ่ทีส่ามารถเดนิลอดเขา้ออกได ้และยงัมีความเชือ่กนัว่า หากชายหญงิคู่ใดทีไ่ด ้
ลอดซุม้ประตูนี ้จะไดแ้ต่งงานกนัอกีดว้ย อสิระใหท้่านหามุมถ่ายรูปตามอธัยาศยั ไดเ้วลาพอสมควร 
น าท่านเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เป็นหน่ึงในเกาะทีอ่ยู่ในเขตอุทยานแหง่ชาตหิมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะทีม่ีเวิง้ชายหาดสวยงาม ทรายสขีาว
นวลละเอยีด น ้าตืน้เขนิ และมีประการงัทีส่วยงามรายลอ้มรอบเกาะ อสิระถ่ายรูปบรเิวณรอบๆ 
เดนิทางสู ่เกาะราว ีเกาะทีม่ีความอุดมสมบูรณไ์ปดว้ยป่าไม ้และนกนานาชนิด มีชายหาดสขีาว ทรายละเอยีด สามารถเล่นน ้าไดต้ลอด
ชายฝ่ัง และยงัสามารถด าน ้าดูปะการงัน ้าตืน้ไดอ้กีดว้ย ไม่ไกลจากเกาะราว ียงัเป็นทีต่ ัง้ของ อสิระท่านถ่ายรูป และเกาะราวนีีท้่านสามารถ
เล่นน ้าได ้(ขอ้ควรระวงั : ทีเ่กาะราวมีีลงิอาศยัอยูบ่นเกาะควรระมดัระวงัในการวางทรพัยส์นิของท่าน) 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั แบบล่อง 
ชม เกาะยาง หน่ึงในเกาะยอดนิยมในการด าน ้าทีไ่ม่ควรพลาด โดยเฉพาะปะการงั
ผกักาด หรอืปะการงัเกล็ดน ้าแข็ง เป็นปะการงัทีม่ลีกัษณะเป็นแผ่นหนิปูนซอ้นกนัเป็นช ัน้ๆ 
มีลกัษณะคลา้ยใบผกักาดหอม ซึง่มีใหเ้ห็นมากมายทีเ่กาะแห่งนี ้
รอ่งน ้าจาบงั แนวแท่งหนิ 5 ยอด ซึง่ถูกปกคลุมไปดว้ยปะการงัอ่อนหลากส ีและดาวทะเล
มากมาย โดยปกตกิารชมปะการงัอ่อน ตอ้งใชว้ธิดี าน ้าลกึ (Scuba Diving) แต่ส าหรบั
ทีน่ี่ปะการงัจะอยู่ในระดบัทีต่ืน้มาก นอกจากปะการงัอ่อนหลากสแีลว้ รอ่งน ้าจาบงัยงัเป็น
แหล่งของปะการงัหลากหลายชนิด เชน่ ปะการงัเขากวาง, ปะการงัสมอง, ปะการงัดาว
ใหญ่, ปะการงัถว้ยสสีม้ ฯลฯ นอกจากนีย้งัมีดอกไมท้ะเล,ปลาการตู์นสม้ขาว, ปลาการตู์น
ลายปลอ้ง, กลัปังหาสสีม้, หอยมือเสอื, ปลาสลดิหนิ, ปลาดาวสฟ้ีา, ปลาสงิโต เป็นตน้ 

 
ชม เกาะหนิงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายลอ้มไปดว้ยหนิสดี ากลมมน ทีเ่กดิจากแนวหนิทีท่บัถมใต ้

ทอ้งทะเล และเกดิการกดัเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหนิรูปทรงกลมมน สดี าขลบั ตดักบัน ้า
ทะเลสมีรกต ใหค้วามสวยงามเป็นอย่างยิง่ และน าท่าน ด าน ้าบรเิวณหลงัเกาะหนิงาม  
หลงัจากนั้นน าท่านเดนิทางกลบัสูท่่าเรอืปากบารา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เย็น บรกิารอาหารค ่า  
 หมายเหตุ : การท่องเทีย่วขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ การประกาศปิดอุทยาน ซึง่อาจมีการปรบัเปลีย่น ทัง้นีท้างบรษิทัจะค านึงถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั และทางบรขิอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ่้ายส่วนหน่ึงส่วนใดกรณีทีไ่ม่สามารถรอ่งเรอืได ้ 
ทีพ่กั  SEE SEA RESORT หรอืเทยีบเท่า 

วนัทีส่าม ถ่ายรูปปากบารา View Piont – หาดใหญ ่– วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล – สตรทีอารท์หาดใหญ ่– ตลาดกมิหยง – 
สนามบนิหาดใหญ่ – สนามบนิสุวรรณภูม ิ– กรุงเทพฯ 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เชค็เอาทจ์ากโรงแรม หลงัจากนัน้น าท่านเชค็อนิที ่ถ่ายรูปปากบารา View Piont ถอื
เป็นแลนดม์ารค์อกีจุดนึงของทีบ่รเิวณปากบารา ใหท้่านไดเ้ชค็อนิกบัรูปปั้นปลาทีเ่ป็น
สญัญาลกัษณ ์และชมววิทะเลของจงัหวดัสตูล ก่อนจะน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมืองหาดใหญ ่
น าท่านสู่ วดัพระมหาเจดยีไ์ตรภพไตรมงคล หรอื วดัสแตนเลส แห่งนี ้ตัง้อยู่บน เขา
คอหงส ์อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไฮไลทข์องวดันีค้อื “องคพ์ระเจดยีท์ีส่รา้งจากส
แตนเลส” ทัง้หมด นบัว่าเป็น เจดยีส์แตนเลสหน่ึงเดยีวของโลก บรเิวณวดัยงัสามารถ
มองเห็นววิทวิทศันข์องเมืองหาดใหญ่ไดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง บรกิารอาหารเทีย่ง น าทา่นเดนิถ่ายรูปชคิๆที ่สตรทีอารท์หาดใหญ่ เป็นภาพวาด
ตามผนังก าแพงอยู่แถบทุกซอก ทุกซอย รอบรเิวณ เป็นลวดลายต่างๆ จากฝีมือของศลิปิน
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จติรอาสาทีม่ารว่มสรา้งสสีนั และรอยยิม้ใหก้บัชาวหาดใหญ ่และนักท่องเทีย่ว ถอืเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของหาดใหญ่ เป็นจุดดงึดูด
นกัท่องเทีย่วใหห้ลั่งไหลมากนัอย่างคบัคั่ง 

 น าท่านซือ้ของฝาก ตลาดกมิหยง เป็นตลาดขายของฝากและของทีร่ะลกึขนาดใหญ่ในอ าเภอหาดใหญ ่ตัง้อยู่บนอาคารสองช ัน้ รมิถนน
ละมา้ยสงเคราะห ์ช ัน้บนเป็นรา้นขายสนิคา้ ช ัน้ล่างเป็นตลาดขายของแหง้ ชือ่ตลาดกมิหยง มาจากชือ่เต็มว่า "ตลาดชกีมิหยง" เป็นชือ่ของ
คหบดชีาวจนีชือ่ ชกีมิหยง และภรรยาชือ่ ละมา้ย เจา้ของทีด่นิแต่เดมิ 

18.55 น าท่านเดนิทางสู ่สนามบนิสุวรรณภูม ิสายการบนิ เวยีทเจ็ท แอร ์เทีย่วบนิที ่VZ323  
20.35 เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภ์าพ .... พรอ้มความประทบัใจ 

** ขอขอบพระคณุทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร ** 

อตัราค่าบรกิาร 
ก าหนดการเดนิทาง ราคาทวัรผู์ใ้หญ่/เด็ก (หอ้ง 2-3 ท่าน) พกัเดีย่วเพิม่ 

10 – 12 เมษายน 2564 10,999 2,000 
12 – 14 เมษายน 2564 11,999 2,000 

13 – 15 เมษายน 2564 11,999 2,000 

* กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงไดเ้ท่านั้น * 
** ราคาทวัรนี์้ส าหรบันักทอ่งเทีย่วชาวไทยเท่านั้น นักทอ่งเทีย่วชาวต่างชาตมิค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ 500 บาท/ท่าน ** 
***ค่าบรกิารขา้งตน้ ยงัไม่รวมค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่วท่านละ 300 บาท /ทรปิ/ต่อท่าน*** 
ไม่ใชต้ัว๋เคร ือ่งบนิหกัจากราคาทวัรข์า้งตน้ 2,000 บาท 
การเดนิทางในแต่ละคร ัง้จะตอ้งมผูีโ้ดยสารจ านวนขัน้ต ่า 9 ท่าน/กรุป๊ กรณีผูโ้ดยสารไม่ครบตามจ านวนดงักล่าว  
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา 
ราคาทวัรข์า้งตน้สามารถเปลีย่นแปลงได ้เน่ืองจากราคาตัว๋เคร ือ่งบนิมกีารปรบัเปลีย่นตลอดเวลา ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาวะค่าเงินบาทและค่า
น ้ามนัทีไ่ม่คงที ่อาจมกีารปรบัราคาค่าโดยสารของสายการบนิเพิม่เตมิ จากราคาทีก่ าหนด และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลง
เทีย่วบนิ หรอืสายการบนิ โดยจะค านึงถงึผลประโยชนข์องลูกคา้เป็นหลกั 
อตัราค่าบรกิารน้ีรวม 
 น ้าหนกัสมัภาระถอืขึน้เคร ือ่ง Carry on 7 กโิลกรมั 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร ือ่งบนิไป-กลบัพรอ้มคณะ ทีน่ั่งเป็นไปตามการจดัสรรของสายการ 
 ค่ารถบสัปรบัอากาศตลอดเสน้ทาง ตามรายการทีร่ะบุ (ยงัไม่รวมทปิคนขบัรถ) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการระบ ุ
 ค่าอาหารตามทีร่ายการระบ ุโดยทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัระดบัมาตราฐานตามทีร่ายการระบุ (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ต่อหอ้ง กรณีทีพ่กั 3 ท่าน เป็นการนอนเตยีงเสรมิ 1 ท่าน) ทางบรษิทัขอ
สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัไปเป็นเมืองใกลเ้คยีงแทนโดยอา้งองิมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดมิโดยค านึงถงึประโยชนข์อง
ลูกคา้เป็นส าคญั 
 ค่าจา้งไกดน์ าเทีย่วคอยบรกิาร และ อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
 ค่าประกนัอบุตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสุขภาพกรุณา
ตดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพิเศษ 
อตัราค่าบรกิารน้ีไมร่วม 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ ค่าโทรศพัท ์ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอนิเตอรเ์น็ต ค่าซกัรดี มินิบารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร 
เคร ือ่งดืม่ทีส่ ั่งเพิม่นอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
  ค่าใชจ่้ายทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ิไดเ้กดิจากความผิดของทางบรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิอุบตัเิหตุ 
ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 
 ค่าภาษมีูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสรจ็รบัเงินในนามบรษิทั 
 ค่าสมัภาระโหลดใตท้อ้งเคร ือ่ง 380 บาท/15 กโิกลกรมั/เทีย่ว 
  ค่าทปิคนขบัรถ และไกดน์ าเทีย่ว ท่านละ 300 บาท  
เง่ือนไขการช าระค่าบรกิาร 

1. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินมดัจ าค่าทวัร ์เป็นจ านวน 5,000 บาทต่อท่าน พรอ้มส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ส ารอง
ทีน่ั่ง 

2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงินค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวนัเดนิทางอย่างน้อย 21 วนั กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงิน หรอืช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละ
สทิธกิารเดนิทางในทวัรน์ัน้ๆ 

3. การตดิต่อใดๆ กบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบรษิทั ดงันี ้วนัจนัทร ์ถงึศุกร ์เวลา 9.00 น. 
– 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนักขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนั้นๆถอืว่าเป็น
วนัหยุดท าการของทางบรษิทั 

เง่ือนไขการยกเลกิการเดนิทาง 
1. กรณีทีน่ักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรอืเลือ่นการเดนิทาง นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี(่ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่แจง้ยกเลกิการจองกบัทางบรษิทัเป็นลายลกัษณ์
อกัษร ทางบรษิทัไม่รบัยกเลกิการจองผ่านทางโทรศพัทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
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2. กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรบัเงินค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ีชือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมลล ์หรอื
เดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงินคนืทีบ่รษิทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพือ่ท าเร ือ่งขอรบัเงินค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้ม
หลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมี
เงือ่นไขการคนืเงินค่าบรกิารดงันี ้
2.1 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 30 วนั ขึน้ไป คนืเงินค่าทวัรเ์ต็มจ านวน หรอืหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ตามจรงิ ** ในกรณีทีว่นัเดนิทางตรง

กบัวนัหยุดนักขตัฤกษ ์ตอ้งยกเลกิการเดนิทางไม่น้อยกว่า 30 วนั ** 
2.2 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 15 - 29 วนั คนืเงินค่าทวัร ์50% และหกัค่าใชจ่้ายทีจ่่ายจรงิ ไดแ้ก ่ค่ายานพาหนะ รา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั 

ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่ว ค่าบรกิาร หรอืค่าใชจ่้ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ  
2.3 ยกเลกิก่อนวนัเดนิทาง 0 - 14 วนั ไม่คนืเงินค่าทวัรท์ีช่ าระแลว้ทัง้หมด 

เง่ือนไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทวัรนี์ส้ าหรบัผูม้ีวตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทวัรนี์เ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากท่านไมไ่ดร้ว่มเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-

ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษิทัจะไม่คนืเงินค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 
3. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์ภูมิอากาศ และเวลา ณ 

วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษิทัจะค านึงถงึความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วส่วนใหญ่เป็นส าคญั 
4. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผิดชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักท่องเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผิดของทาง

บรษิทั เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิตั ิ อุบตัเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความ
ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสุดวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

5. มคัคุเทศก ์พนกังาน หรอืตวัแทนของทางบรษิทั ไมม่ีอ านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทั  เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้  


