
ห ลี เ ป๊ ะ  ต ะ รุ เ ต า   |   1 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01. เสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564      กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สงขลา 
 

05.00 น. สมาชิกทกุท่านพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ  
(กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปดว้ย) เจา้หนา้ที่ชยัทวัรค์อยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
บรกิารแซนดวิ์ชและเครื่องด่ืม 
07.05 น.    เดินทางสู ่อ าเภอหาดใหญ่  โดยสายการบินไทยสมายล ์ WE 259 
08.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติอ าเภอหาดใหญ่ น าท่านเดินทางโดยรถตูป้รบัอากาศ  

อาหารเชา้ .... ติ่มซ า บคัคเุต๋ 
เดินทางสูบ่า้นเกาะยอชม พิพิธภณัฑท์กัษิณคดีศกึษา และเลือกซือ้ของฝากจากทะเลอาทิ กุง้แหง้ ปลาแหง้ กะปิ เป็นตน้    

อาหารกลางวนัที่ .....เกาะยอ 

ใบอนุญาตฯ เลขท่ี 11/461 

บริษัท ชัยทัวร์ จำกัด 
โทร. 0 2212 8431    Line ID: @chaitour 

                

                            เริงร่า รับลม ห่มทะเล  

  หลีเปะ๊ ตะรเุตา 

          

 วันเดินทาง :    เสาร์ที่ 20 - พุธที่ 24 มีนาคม 2564 
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หลงัอาหารเดินทางกลบัเขา้สู่อ  าเภอเมืองสงขลา น าท่านชม สตรีทอารต์ บา้นนครใน และโรงสีแดง หบั โห ้หิน้ เดินเที่ยว
ชมถ่ายรูปตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลาเดินทางเขา้สูอ่  าเภอหาดใหญ่ สกัการะองคพ์ระโพธิสตัวก์วนอิม และสิ่งศกัด์ิสิทธิ์ที่
ประดิษฐานบนเขาคอหงส ์พรอ้มชมวิวเมืองหาดใหญ่แบบ 360 องศา ก่อนน าท่านเขา้สูท่ี่พกั 
ที่พกั โรงแรมซิกเนเจอรแ์อรพ์อรต์ 
อาหารค ่าที่ ......หาดใหญ่ 
 

2. อาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564               หาดใหญ่ ปากบารา หลี่เป๊ะ 
 

06.00 น. น าท่านชม มสัยิดกลางประจ าจงัหวดัสงขลาที่ไดร้บัสมญานามว่า “ทชัมาฮาลเมืองไทย” ชื่อเต็มๆคือ “มสัยิด
กลางดิยน์ลุอิสลาม” เป็นศาสนสถานซึ่งเป็นที่รูจ้กักนัดีในหมู่ช่างภาพ ดว้ยลกัษณะสถาปัตยกรรมที่สวยสง่า มีสระน า้
ดา้นหนา้ทอดตวัยาวกว่า 200 เมตร ท าใหม้สัยิดแห่งนีด้ลูะมา้ยคลา้ยคลงึกบัทชัมาฮาลที่ประเทศอินเดีย 
อาหารเชา้ที่โรงแรม 

(วนันีแ้ต่งกายสบายๆรองเทา้พรอ้มเปียกไดเ้ลย...) หลงัอาหารเดินทางสูบ่า้นวงัประจนัน าชม อุทยานแห่งชาติทะเลบัน 
เป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยบุตวัของเขาจีนและเขามดแดงพืน้ที่โอบลอ้มดว้ยภเูขาสลบัซบัซอ้นสวยงามมีความ
เป็นธรรมชาติเป็นแหลง่ปลาน า้จืดขนาดใหญ่ บรเิวณรอบบงึมี ”ตน้บากง” และมีสตัวป์ระจ าถิ่นคือ “เขียดวา้ก” ตวัเล็กมาก
มองหาไม่เห็นแต่เสียงรอ้งคลา้ยเสียงลกูหมา  
อาหารกลางวนัที่ ......ปากบารา 

หลงัอาหารน าท่านลงเรือเดินทางสู ่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา สกัการะศาลเจา้พ่อตะรุเตาและชมพิพิธภณัฑ ์ฟังเรื่อง
เลา่เก่ียวกบัประวตัิศาสตร ์ต านานต่างๆของเกาะแห่งนี ้ เก็บภาพที่ระลกึสญัลกัษณข์องจงัหวดัสตลูที่ เกาะไข่ หินรูปโคง้มี
ช่องตรงกลางสามารถเดินลอดผ่านได ้ หาดทรายสีขาวละเอียดนุ่มเทา้เม่ือไดส้มัผสัเก็บภาพความสวยงามกนัแลว้ จากนัน้
น าท่านเดินทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ สวรรคข์องคนรกัทะเล หาดทราย สายลม และแสงแดด!!  
อาหารค ่าที่ รีสอรท์ 
ที่พกั อนญัญา หลี่เป๊ะ รสีอรต์ ( 3 คืน)  
 

3. จันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564          เกาะรอกลอย หินซ้อน  อ่าวลิง 
 

อาหารเชา้... เปลี่ยนบรรยากาศไปทานโรตีกนั 
เดินทางโดยเรือสปีดโบทน าท่านชม เกาะหินซอ้น จากนัน้ไปพกัผ่อนชมวิว เลน่น า้ ฝึกใชห้นา้กากด าน า้ที่ เกาะรอกลอย 
อาหารกลางวนัแบบปิกนิก 
หลงัอาหารพกัผ่อนสกัครูแ่ลว้น าท่านด าน า้ดปูะการงั (จุดด าน า้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศทีเ่หมาะสม) 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั....พกัผ่อนตามอธัยาศยั 
17.00 น. น าท่านนั่งรถแท็กซี่ (มอเตอรไ์ซดพ์่วงขา้ง) ชมทิวทศันโ์ดยรอบของเกาะหลีเป๊ะและชมพระอาทิตยต์ก 
อาหารค ่า...เมนปิู้ง-ย่าง 
หลงัอาหารเที่ยวชม ชอ้ปปิ้งสินคา้ที่ถนนคนเดิน หรือ จะนั่งพกัผ่อนกินดื่มชิลล์ๆ บรเิวณชายหาดตามอธัยาศยั 
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4. องัคารที่ 23 มีนาคม 2564          เกาะอาดัง เกาะราวี หินงาม 
 

อาหารเชา้ที่รีสอรท์ 
09.30 น. ลงเรือสปีดโบท น าท่านถ่ายรูปสวยๆที่ เกาะหนิงาม จากนัน้พกัผ่อนชายหาดและด าน า้ดปูระการงัที่ เกาะราว ี
อาหารกลางวนัแบบปิกนิค 
พกัผ่อนใหอ้าหารย่อยกนัสกัหน่อยแลว้น าท่านลงเรือเดินทางสู ่เกาะอาดงั ด าน า้ดปูะการงั 
สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั ท าภารกิจสว่นตวั...พกัผอ่นใชส้ว่นบรกิารต่างๆของรีสอรท์ไดต้ามอธัยาศยั  
อาหารค ่าที่ ...... 
 
 
 
 
 
 
 

5) พุธที่ 24 มีนาคม 2564         หลีเป๊ะ ปากบารา หาดใหญ่ 
 

อาหารเชา้ที่โรงแรม 
เก็บสมัภาระน าท่านลงเรือสปีดโบทอ าลาเกาะหลีเป๊ะเดินทางสูท่่าเรือปากบารา เลือกซือ้ของฝากที่ รา้นมกุอนัดามนั 
อาหารกลางวนัที่ ....... 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่  าเภอหาดใหญ่ น าท่านซือ้ขนมของฝากที่รา้นโกไข ่
17.15 น. เดินทางกลบัสูก่รุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทยสมายล ์WE 266 

18.55 น. ถึง ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ รบัสมัภาระตรวจเช็คใหถ้กูตอ้งครบถว้น       
 - เดินทางกลบัถึงบา้นดว้ยความสนกุสนานและประทบัใจ 
 

หมายเหตุ ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงบา้งตามเหตกุารณแ์ละความเหมาะสม 
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อัตราค่าบริการ (สมาชิก 10-12 ท่าน)   

@ ผูใ้หญ่  ท่านละ 36,800.-  บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   6,400.-  บาท  
 

อัตราค่าบริการ (สมาชิก 6-7 ท่าน)   

@ ผูใ้หญ่  ท่านละ 42,800.-  บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม   6,400.-  บาท  

   

อัตรานี้รวม  1.  ค่าตั๋วสายการบินไทยสมายล ์ชัน้ประหยดั ไป – กลบั กรุงเทพฯ(สวุรรณภมูิ) – หาดใหญ่  
         (น า้หนกักระเป๋าโหลด 20 กก.)  

- กรณีตอ้งการออกตั๋วเอง หกัค่าตั๋ว 5,000 บาท 
- กรณีตอ้งการแลกไมล ์มีค่าบรกิารจ่ายตามจรงิที่สายการบินแจง้มา 
- กรณีตอ้งการอปัเกรดที่นั่งเป็นชัน้ สมายลพ์ลสั จ่ายค่าสว่นตา่งเพิ่มตามที่สายการบินแจง้  

    *** กรุณาแจง้ความประสงคเ์ก่ียวกบัการออกตั๋วมาพรอ้มการช าระค่ามดัจ า   
หากไม่แจง้ทางบรษิัทจะออกตั๋วเป็นชัน้ประหยดัตามที่แจง้ไวใ้นโปรแกรม 

2.  รถตูป้รบัอากาศ เรือ ท่องเที่ยวตามรายการ    3.  ที่พกัตามรายการ (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 4.  อาหารจดัเลีย้ง พรอ้มอาหารว่าง เครื่องดื่มและผลไม ้  5.  มคัคเุทศกแ์ละทีมงานที่เขม้แข็งจากชยัทวัร ์

6.  ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ แพ็จเก็จท่องเที่ยวตามรายการ อปุกรณด์ าน า้ตืน้  
 7.  ทนุประกนัอบุตัิเหตใุนวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงนิค่ารกัษาพยาบาลเนือ่งจากอบุตัเิหตทุ่านละ 500,000 บาท)

  

อัตรานี้ไม่รวม  1.  ค่าอาหารและเครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
    2.  ค่าใชจ้่ายสว่นตวั เช่น ค่าโทรศพัท ์, ค่ามินิบาร ์, ค่าซกัรีด 
    3.  ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% 
 
 

สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ   แอลกอฮอลส์เปรย ์, จดัที่นั่งโดยเวน้ระยะห่าง (SOCIAL DISTANCING) 

                  ท าความสะอาดพาหนะตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

เงื่อนไขการจอง โปรดสอบถามกบัเจา้หนา้ที่ 
*** ช าระมดัจ าท่านละ 10,000 บาท พรอ้มสง่ส าเนาหนา้บตัรประชาชน    
    สว่นที่เหลือ ช าระ 14 วนั(2 สปัดาห)์ ก่อนการเดินทาง 

 
 

  ติดตอ่  :   080 571 5551 , 065 635 1997  
Line ID : @chaitour  /  E-mail : domestic@chaitour.co.th  โทรสาร. 0 2211 0119 

www.chaitour.co.th 
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