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บินไป กลบั สุวรรณภมูิ – หาดใหญ่ – สุวรรณภมูิ โดย ไทยสมายล ์

มกราคม - พฤษภาคม 2564 
หาดใหญ่ – กระเชา้ลอยฟ้ายอดเขาคอหงส ์– ขอพรเจา้แม่กวนอมิ – เกาะหลเีป๊ะ (พกัคา้ง 2 คืน) 

เกาะอาดงั – เกาะราว ี– เกาะหนิงาม – เกาะยาง – ร่องน า้จาบงั – หาดทรายขาว – หาดใหญ่ 

 

เดินทางไดต้ ัง้แต่ 2 ท่านขึ้นไปไดท้กุวนั....... เร่ิมตน้ 18,000 บาทต่อท่าน 
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4 วนั 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลเีป๊ะ 
วนัแรก  สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ - กระเชา้ลอยฟ้าเขาคอหงส ์– ขอพรเจา้แม่กวนอมิ - หาดใหญ่ (1 คืน) 

 

08.30 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน สายการบนิไทย สมายล ์อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมัภาระน า้หนกั 20 กก. ส าหรบัโหลด และ ถอืขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กก. 

10.45 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย เที่ยวบนิ WE 269 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ชัว่โมง)  

12.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ น าท่านรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศ VIP 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นติม๋ซ า 
 

14.00 น. น าท่านเดนิทางสกัการะสิ่งศกัดิ์สทิธ์ิแห่งเมอืงหาดใหญ่ พระโพธิสตัวก์วนอมิ ทา้วมหาพรหม และพระพทุธ

มงคลมหาราช ประดิษฐานบนเขาคอหงส ์น าท่านสกัการะเงก็เซียนฮ่องเต ้เป็นประมขุของเทพเจา้ท ัง้หลาย 

ประทานอ านาจวาสนา พระสงักัจจายน์ ประทานโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์  บริเวณเดียวกับ

พระสงักัจจายน์ จะมีรูปปั้นกอ้นเงินใหเ้งินไหลนองและรูปปั้นกอ้นทองใหท้องไหลมา ปากมงักร

เปรียบเสมอืนพบลานสวนสวรรค ์ใครที่เขา้มายงัปากมงักรจะ ม ัง่ ม ีศรี สุข ตลอดกาล เทพเจา้กวนอู เป็น

เทพแห่งคุณธรรม และความซื่อสตัย ์ประทานความกา้วหนา้ในชีวิตแก่ผูม้ากราบไหว ้น าท่านสกัการะ พระ

โพธิสตัวก์วนอิม หรือ เจา้แม่กวนอิม เป็นองคป์ระธานพร สรา้งดว้ยหนิหยกสีขาว เป็นองคท์ี่มขีนาดใหญ่

ที่สุดในประเทศไทย โดยมีขนาดความสูง 9.9 เมตร มีน า้หนกัโดยรวมประมาณ 80 ตนั จดัสรา้งโดย

เทศบาลนครหาดใหญ่ พ่อคา้ ประชาชน และสมาคมมูลนิธิฯ ร่วมใจสรา้งถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัฯ  เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี (พ.ศ. 2539) แกะสลกัอย่างปราณีต โดย

ช่างชาวจีน มณฑลเหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจีน จากนั้นน าท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) ชม

ทศันียภาพของเมืองหาดใหญ่ กระเชา้นี้ เป็นกระเชา้ลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภายใน

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ (หากกระเชา้ไม่เปิดบริการน าท่านนัง่รถตูข้ึ้นเขาคอหงสแ์ทน) ความ

ยาวของระยะทาง 525 เมตร พรอ้มสกัการะ พระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธรูปประจ านครหาดใหญ่ เป็น

พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต  ้ก่อสรา้งขึ้นดว้ยจิตศรทัธาของพุทธศาสนิกชนท ัง้ชาวไทย และ

ชาวต่างชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ   ทรงเจริญพระ

ชนมพรรษา  72  พรรษา  (พ.ศ. 2542) อสิระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและสกัการะสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิที่ประดษิฐาน ณ 

ยอดเขาคอหงส ์และ ชมววิบนยอดเขาคอหงส ์ซึ่งเป็นจุดชมววิที่สูงที่สุด และสวยที่สุดในการชมววิทวิทศัน์

เมอืงหาดใหญ่ และยงัสามารถชมพระอาทติยต์กดนิไดบ้ริเวณน้ีอกีดว้ย  

 

http://www.bloggertrip.com/wp-content/uploads/2016/08/IAM_6776.jpg
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารป่ายาง (อาหารปกัษใ์ต)้ 
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว ดบัเบิ้ลยูทรี W3 Hotel Hadyai **** (Deluxe Suite Room) 
 

 
 

วนัที่สอง  หาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ (พกัคา้ง 2 คืน)   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

08.30 น. รถตูร้บัคณะจากโรงแรมมุ่งหนา้สู่ท่าเรือปากบารา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 - 2 ชัว่โมง) เพื่อขึ้น 

speed boat มุ่งหนา้สู่เกาะหลเีป๊ะ (Join Tour) หากลูกคา้ 8 ท่านขึ้นไป จดัเป็นรถส่วนตวั 

11.30 น. เรือออกเดนิทางจากท่าเรือปากบารา มุ่งหนา้สู่หาดบนเกาะหลเีป๊ะ 

13.00 น. เรือเทยีบท่าเกาะหลเีป๊ะ น าท่านเดนิทางสู่โรงแรมที่พกั 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  
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บ่าย อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อน และ ใช ้facilities ในโรงแรมไดอ้ย่างเต็มที่ เพราะวนัรุ่งขึ้นจะเป็นกิจกรรมด าน า้

และทวัรเ์กาะต่างๆ 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ในโรงแรม (ท่านสามารถเลอืกส ัง่อาหารค า่ไดต้ามอธัยาศยั) 
  

น าท่านเขา้สู่โรงแรมระดบั 4 ดาว Serendipity Hotel Lipe **** (หอ้งพกั Deluxe Seaview Room) 

 

 
 

วนัที่สาม  เกาะอาดงั – เกาะราวี – เกาะหินงาม – เกาะยาง – ร่องน ้าจาบงั – หาดทรายขาว 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น. เรือหางยาวรอรบัท่านที่หนา้หาดโรงแรม (Join Tour หากลูกคา้ 8 ท่านขึ้นไปเป็นเรือส่วนตวั) โดยทางเรือมี

จดัเตรียมอุปกรณ์ด าน า้ เสื้อชูชีพ ใหลู้กคา้ทุกท่าน เพื่อท ากิจกรรมเที่ยวเกาะ 5 เกาะดงั (หมายเหตุ ทาง

คนขบัเรือจะโทรนดัเวลาอกีครัง้) 

09.30 น. – ออกเดนิทางเที่ยวทวัรท์ะเล ทริปด าน า้ โซนใน 5 จุด 

– นัง่เรือออกจากเกาะหลเีป๊ะ เพยีง 15 -20 นาท ีถงึจุดด าน า้ 

– 1. เกาะหนิงาม  2. เกาะยาง 3.ทานอาหารกลางวนั(2/3) แบบ box set ที่หาดทรายขาว ณ เกาะราว ี 

4. เกาะอาดงั และที่สุดทา้ย 5.ร่องน า้จาบงั ซึ่งเป็นจุดที่มปีะการงั 7 ส ี
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Lunch Box Set 
 

หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลีย่นแปลงได ้ขึ้นกบัสภาพอาการ คลืน่ ลม 
 

15.00 น. น าท่านนัง่เรือหางยาวกลบัสู่โรงแรมที่พกั อสิระใหท้่านไดพ้กัผ่อนตามอธัยศยั 
 

ค า่ อสิระอาหารค า่ ตามอธัยาศยั  
 

น าท่านเขา้สู่โรงแรมระดบั 4 ดาว Serendipity Hotel Lipe **** (หอ้งพกั Deluxe Seaview Room) 
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วนัที่สี ่   เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา - หาดใหญ่ - ชอ้ปป้ิงตลาดกิมหยงหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น. ทางโรงแรมจดัรถมาส่งท่านที่ท่าเรือ เพือ่นัง่ speed boat เดนิทางกลบัท่าเรือปากบารา 

11.30 น. น าท่านขึ้นรถตูป้รบัอากาศ VIP เพือ่เดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงหาดใหญ่  

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 – 2 ชัว่โมง) 
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร  

 หากมเีวลาน าท่านเดนิทางสู่ตลาดกิมหยง อสิระใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

16.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่เพือ่เชคอนิ  

17.15 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิหาดใหญ่ สู่ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยเที่ยวบนิ WE 266 (ใชเ้วลาบนิ 1.40 ชัว่โมง) 

18.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 



จัดท ำเส้นทำงท่องเท่ียวโดยบริษัท Holiday Center     โดย Wings Travel เป็นตัวแทนขำย 

 4 วนั 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลีเป๊ะ 6 | 7 

 

4 วนั 3 คืน หาดใหญ่ สตูล หลเีป๊ะ 
อตัราค่าบริการ   

(ยกเวน้วนัหยุดสงกรานต ์และ วนัแรงงาน ตอ้งเชคราคาใหม่) 

2- 3 ท่าน 4-6 ท่าน 7-8 ท่าน 

(รถ และ เรือเท่ียว 5 เกาะส่วนตวั) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ พกั 2 

ท่านต่อหอ้ง หรือพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 

18,000 16,500 15,000 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ (ราคาน้ียกเวน้สงกรานต ์/ วนัหยุดแรงงาน) 11,000 11,000 11,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสริมเตียง 10,000 9,000 8,000 

ไม่เอาตัว๋เครื่องบนิหกัคืน 3,000 3,000 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ้น – ลง ตามราคาน า้มนัที่ปรบัขึ้นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบินประกาศปรบั 

และที่มเีอกสารยนืยนัเท่านัน้ (คิด ณ วนัที่ 8 ธนัวาคม 2563) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

▪ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรุณาแจง้ล่วงหนา้เพือ่ตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

▪ กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุป๊ หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงนิได ้และไม่สามารถเปลีย่นวนัเดนิทางได ้

▪ กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลดท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กก. , กระเป๋าถอืขึ้นเครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการ) อตัรานี้รวมถงึ 

▪ ตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัช ัน้นกัท่องเที่ยวโดยสายการบนิไทย สมายล ์(กระเป๋าเดนิทางน า้หนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนี า้มนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

▪ ค่าประกนัภยัการเดนิทางอุบตัิเหตุวงเงนิ 1,000,000 บาท  

▪ ค่าที่พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรบั-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 

▪ ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกดท์อ้งถิ่น (บางจุด) 
 

อตัรานี้ไม่รวมถงึ 

▪ ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื่องดื่มมนิิบาร ์และค่าใชจ้่ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุ 

▪ ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ที่จา่ย 3% 
 

หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีผูเ้ดินทาง ต า่กว่า  2 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้  

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ัง้น้ีจะค านึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที่สุด 
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ตัว๋เครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ ค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบิน

เรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋

เครื่องบนิไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ (ในกรณีที่ต ัว๋เครื่องบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านัน้) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายืนยนัว่าทวัรน์ัน้ๆ ยนืยนัการเดินทาง 

แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ัน้ยกเลกิ บริษทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆที่

เกีย่วขอ้งกบัตัว๋เครื่องบนิภายในประเทศได ้

▪ เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกนั ซึ่งอาจจะท าใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งที่พกัแบบ 3 เตียงได ้
 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัขึ้นเครื่องบิน 

▪ กรุณางดน าของมคีม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที่จะถอืขึ้นเครื่องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเครื่องบนิโดยเด็ดขาด 

▪ วตัถทุี่เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครีม โลชัน่ น า้หอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอย่างละเอียดอีกครัง้ โดยจะอนุญาต

ใหถ้อืขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่เดียวกนัในถงุใสพรอ้มที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รกัษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซื้อสนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบนิ จึงสามารถน าขึ้นเครื่องได ้และหา้มมรี่องรอยการเปิดปาก

ถงุโดยเด็ดขาด 
 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ่งขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้หาก น า้หนักกระเป๋า

เดินทางเกินกว่าที่สายการบนิก าหนด 

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึ้นเครื่องได ้ตอ้งมนี า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมัและมีสดัส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรบั

หน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรบัหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ที่ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ า่กว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสทิธิ์ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระที่มลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ้นเครื่องบนิ (Hand carry) 

 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมค่ีาทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกบัเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะไมร่บัผิดชอบ 

▪ กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันัน้ท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั

ของท่าน 

 


