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1) อาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563                กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – สตูล 

 
 
 
 
 
  

 

06.30 น. สมาชิกทกุท่านพร้อมกนัที ่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประต ู10 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย  
 (กรุณาน าบตัรประชาชนติดตวัไปด้วย ) เจ้าหน้าที่ชยัทวัร์คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

08.10 น.    เดินทางสูอ่ าเภอหาดใหญ่  โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบนิที่ FD ………… 
บริการอาหารเช้าบนเคร่ือง 
09.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติหาดใหญ่ เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศเดินทางสูจ่งัหวดัสตลู น าท่านชมและ 
สกัการะเทพเจ้าซึง่เป็นที่เคารพนบัถือของชาวไทยเชือ้สายจีน ณ ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง สถานที่แห่งนีเ้ป็นศนูย์จิตใจชาวสตลูใน 
ช่วงเทศกาลส าคญั อาทิ วนัตรุษจีน เทศกาลกินเจ จะมีการจดังานจดักิจกรรมต่างๆประจ าทกุปี ชม วัดชนาธิปเฉลิม หรือ  
วัดม าบัง ซึง่มีอายกุว่า 100 ปี ศนูย์รวมจิตใจของชาวไทยพทุธและเป็นวดัพทุธแห่งแรกของจงัหวดัสตลู 
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อาหารกลางวนั....บ้านบากนัเคย 
หลงัอาหารชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล (คฤหาสน์กเูด็น) สร้างขึน้โดยพระยาภมูินารถภกัดีหรือตนกบูาฮารุดดนิ 
บินต ามะหงง เจ้าเมืองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ลกัษณะสถาปัตยกรรมยโุรปแบบโคโรเนียล 
สร้างขึน้เพื่อเป็นที่ประทบัของรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จปักษ์ใต้ แต่พระองค์มิได้ประทบัแรม ต่อมาจึงใช้เป็นสถานที่ส าคญัๆ 
อาทิ ศาลากลางจงัหวดัสตลู  กองบญัชาการทหารญ่ีปุ่ น  ทีว่่าการอ าเภอเมืองสตลู  ส านกังานกองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายใน(ก.อ.ร.ม.น.) และปัจจบุนัจดัเป็นพพิิธภณัฑสถานแห่งชาติประจ าเมืองสตลู เก็บรวบรวมข้อมลูและจดัแสดง
ประวตัิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตชาวสตลู จากนัน้เดินทางสูอ่ าเภอละง ู  
17.00 น. น าชมพระอาทิตย์ตกที่ สะพานข้ามกาลเวลา เป็นอย่างไรไปดกูนั เดินสบายๆเพียง 1.5 กโิลเมตร..ฟิตๆ 
อาหารค ่าที่ ....  
ที่พกั โรงแรมรอยลัฮลิล์ปากบารา 
 
 
 
 
 
 
 

 

2)  จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563                     ตะรุเตา เกาะไข่ หลี่เป๊ะ  
 

อาหารเช้าที่ โรงแรม 
09.00 น. น าท่านลงเรือ สปีดโบท ที่ท่าเรือปากบารา เดินทางสู ่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา (นัง่เรือใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) ถึงเกาะตะรุเตาน าท่าน สกัการะศาลเจ้าพ่อตะรุเตา ชมและฟังเร่ืองราวต่างๆในอตีดที่มีทัง้เร่ืองของ
ความเชื่อ ประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัเกาะแห่งนี ้จากนัน้เดินทางต่อสูส่ญัญลกัษณ์แห่งหมู่เกาะอนัดามนัใต้ชม ซุ้มประตูเกาะไข่ 
มาแล้วก็ต้องเก็บภาพที่ระลกึกนัสกัหน่อย!! สมควรแก่เวลาเดินทางสูเ่กาะหลีเป๊ะ 
อาหารกลางวนัที่ .......เกาะหลเีป๊ะ 
หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
16.30 น.  น าท่านนัง่รถท้องถิ่น (ซาเล้ง) ชมหาดต่างๆ บนเกาะหลี่เป๊ะเร่ิมที่ หาดซนัไรซ์ สถานที่ชมพระอาทิตย์ขึน้ใน
ยามเช้า หมู่บ้านชาวเล แหลมหาด ลกัษณะเป็นหาดทรายยืน่ไปในทะเลและ หาดซนัเซ๊ท เป็นสถานทีช่มพระอาทิตย์ตก 
อาหารค ่าที่ .................................... 
ที่พกั … เกาะหลีเป๊ะ ( 2 คนื) 
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3) อังคารที่ 28 เมษายน 2563                    เกาะอาดัง - เกาะราวี 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
น าท่านชม เกาะหินงาม เป็นเกาะที่ไม่มีหาดทรายเนื่องจากเป็นหินที่มีลกัษณะผิวเรียบรูปร่างแตกต่างกนัไปขนาดเล็ก ใหญ่
ไม่เท่ากนัเวลาต้องแสงอาทิตย์จะสะท้อนแสงวาวแววมีสีสนัมากขึน้สวยงามแปลกตาและเป็นเกาะที่มีความเชื่อหากใครน า
หินนีต้ิดตวักลบัไปด้วยจะประสบกบัสิ่งทีไ่ม่ดีเกิดขึน้จึงควรเก็บแต่ภาพความสวยงามกลบัไปไว้ชื่นชมนะค่ะ จากนัน้ไปด าน า้
ชมประการังและฝงูปลาสวยงาม  
อาหารกลางวนัที่..... ที่เกาะแบบปิคนิก 
หลงัอาหารพกัผ่อนเลน่น า้ทะเล ถ่ายภาพมมุต่างๆบนเกาะราวี  สมควรแก่เวลาเดินทางกลบัสูท่ี่พกั 
17.30 น. เที่ยวชมถนนคนเดินบนเกาะหลี่เป๊ะ 
อาหารค ่าที่ ...........เมนซูีฟู๊ ดปิง้ย่าง 
หลงัอาหารพกัผ่อนตามอธัยาศยัหรือจะดื่มด ่ากบับรรยากาศริมหาดยามค ่าคืนก็มีร้านให้เลือกความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4) พุธที่ 29 เมษายน 2563         ลังกาวี - สตูล - หาดใหญ่ – กรุงเทพฯ 
 

อาหารเช้าที่โรงแรม  
09.30 น.  เดินทางด้วยเรือสปีดกลบัสูท่่าเรือปากบารา เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้  
อาหารกลางวนัที่ ........ปากบารา 
หลงัอาหารเดินทางสูอ่ าเภอหาดใหญ่ น าท่านเลือกซือ้ของฝากที่ ตลาดกิมหยง เป็นศนูย์รวมสินค้าทกุประเภททัง้ของกิน 
ของใช้ เสือ้ผ้า รองเท้า ขนมต่างๆ ก่อนเดินทางสูส่นามบินหาดใหญ่ ตรวจเช็คสมัภาระก่อนท าการเช็คอิน 
17.35 น. เดินทางกลบัสู ่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD ……… 

19.10 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวสัดิภาพ รับสมัภาระตรวจเช็คให้ถกูต้องครบถ้วน       
- เดินทางกลบัถึงบ้านด้วยความสนกุสนานและประทบัใจ 

หมายเหตุ       ก าหนดการนีอ้าจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหตกุารณ์และความเหมาะสม    
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อัตราค่าบริการ   

@ ผู้ใหญ่  6 – 7 ท่าน/ ตู้     ท่านละ 00,000.- บาท 

@ พกัเด่ียว  เพิ่ม     0,000.- บาท 
 

 

อัตรานี้รวม  
1.  ตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – หาดใหญ่  (น ้าหนกักระเป๋าโหลดไดท่้านละ 20 กก.) 

2.  รถตู้ปรับอากาศ เรือ ท่องเทีย่วตามรายการ (6 - 7 ท่าน / ตู้ 3.  ที่พกัตามรายการ (พกัห้องละ 2 ท่าน) 
 4.  อาหารจดัเลีย้ง พร้อมอาหารว่าง เคร่ืองดื่มและผลไม้  5.  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 6.  ทนุประกนัอบุตัิเหต ุในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (วงเงินค่ารักษาพยาบาลเนือ่งจากอบุติัเหตทุ่านละ  500,000  บาท)

7.  มคัคเุทศก์และทีมงานที่เข้มแข็งจากชยัทวัร์         

อัตรานี้ไม่รวม 

1.  ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือจากรายการ  
  2.  ค่าใช้จ่ายสว่นตวั  เชน่  ค่าโทรศพัท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าซกัรีด 
 

เงื่อนไขการจอง  ยืนยนัการเดินทางสง่ ส าเนาหน้าบตัรประชาชน พร้อมช าระค่าบริการ  

ภายใน  วนัที่ 31 มีนาคม 2563 
 
 

การยกเลิก  1.  ยกเลิกการเดินทาง หลงัวนัที่ 31 มีนาคม 2563 คดิค่าบริการตามจริง 

2.  ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วนั หกัค่าบริการ 50 % 

3.  ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 7 วนั หกัค่าบริการ 100 % 

 

ชำระค่าทัวร์โดยโอนเข้าบัญชี    
บ. ชยัทวัร์ จ ากดั    เลขที่ :  010 – 1 – 30348 – 3   

ธนาคาร : กรุงไทย   สาขา : ยานนาวา   ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
เม่ือโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งที่ 0 2212 8431 หรือ สง่ใบ Pay In ผ่านทาง Line @ chaitour  หรือ สง่แฟ็กมาที่ 0 2211 0119 
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            Line ID : @chaitour         E-mail : domestic@chaitour.co.th        โทรสาร. 0 2211 0119   
   

 จนัทร์ – ศกุร์  เวลา  09.00 น. – 17.30 น. 

www.chaitour.co.th 
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