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วันแรก สนามบินดอนเมือง – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดแหลมพ้อ – ตลาดสินค้าพื้นบ้านเกาะยอ – 
ย่านเมืองเก่าสงขลา – นั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่ 

07.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานดอนเมือง  เคาน์เตอร์สายการบิน นกแอร์ มีเจา้หนา้ท่ี 
คอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารก่อนขึ้นเคร่ือง  
บริการอาหารเช้า (1)  

09.30 น. เหินฟ้าสู่ หาดใหญ่ โดยสายการบิน Nok Air  เท่ียวบิน DD7502  (กรุณาน าบตัรประชาชนไปแสดงดว้ย) 
10.45 น. ถึง สนามบินหาดใหญ่ เปล่ียนการเดินทางเป็นรถตูป้รับอากาศ   
11.30 น. น าท่านเดินทางสู่ เกาะยอ เกาะท่ีตั้งอยูก่ลางทะเลสาบสงขลาโดย มีสะพานติณสูลานนทเ์ช่ือมผา่น 

เป็นเกาะท่ีเงียบสงบมีความป็นวิถีชีวิต มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามมีทั้งภูเขา ท่ีราบ แหลม อ่าว นอกจากนั้น 
เกาะยอมี “ผา้ทอเกาะยอ” ซ่ึงเป็นผา้พื้นเมือง ท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บความนิยมจากผูนิ้ยมสวมใส่ผา้ไทย 
มีลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์ เช่น ลายราชวตัถ ์ดอกพิกุล ดอกพะยอม  
และยงัเป็นแหล่งเล้ียงปลากะพงขาวในกระชงัในทะเลสาบสงขลา ท าใหบ้นเกาะมีร้านอาหารชั้นดีมากมาย 
ไดรั้บรางวลัหมู่บา้นท่องเท่ียว OTOP Village Champion ปี 2549 อีกดว้ย  

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหารบนเกาะยอ 
13.30 น. น าท่านสู่ วัดแหลมพ้อ เป็นวดัท่ีเก่าแก่และส าคญัวดัหน่ึง ประดิษฐาน พระนอนปางไสยาสน์ท่ีใหญ่ท่ีสุด  

ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย  พระบาทมีลวดลายภาพศิลปะ 
ดา้นหลงัวดัมีระเบียงชมวิว กวา้งขวาง ส าหรับชมวิวทะเลสาบสงขลา  
มองไปเห็นสะพานติณสูลานนทไ์ม่ไกล จากนั้นน าท่านแวะ ตลาดสินค้าพื้นบ้านเกาะยอ 
จ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละสินคา้จากชาวต าบลเกาะยอ สินคา้พื้นเมือง จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและของฝาก  
ซ่ึงเป็นสินคา้จากผลผลิตในต าบลเกาะยอและอ าเภอใกลเ้คียง  เช่น  กุง้แหง้  ปลาหมึกแหง้  ปลาเคม็ กะปิ  
มนักุง้  กุง้ส้ม  ขนมขบเคี้ยว  ขนมพื้นบา้นจงัหวดัสงขลา  ผา้ทอเกาะยอ  ผา้ขาวมา้  

เท่ียวก่อนปิด....เกาะหลีเป๊ะ  

เดินทางวนัท่ี 7 – 10 พฤษภาคม 2564 

โดยสายการบิน Nok Air 

 
Code: 

EZDSA_203 
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ผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากผา้ทอเกาะยอ เส้ือผา้  และย  าสาหร่ายผมนาง 
ซ่ึงเป็นสาหร่ายท่ีหาไดใ้นทะเลสาบสงขลาและปัตตานี 

 
15.00 น.  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ถนนวัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าสงขลา ยา่นน้ีมีถนนสามสายคือ ถนนนครนอก 

ถนนนครใน และถนนนางงาม เป็นถนนสามสายท่ีเรียกไดว้า่รวมเอาอาหารอร่อยและสถานท่ีดงั ๆ 
มากมายอยา่ง บา้นนครใน และโรงสีแดง เรียกไดว้า่เป็นถนนสามเส้นท่ีคู่ควรแก่การเดินอยา่งมาก 
เพราะตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ ก็จะมีสตรีทอาร์ตแอบอยูใ่หไ้ดค้น้หาไดถ้่ายรูปมากมาย  

    
16.00 น. จากนั้นน าท่านสู่ สวนสาธารณะหาดใหญ่  นั่งกระเช้าลอยฟ้าหาดใหญ่ 

เพื่อสักการะส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิซ่ึงประดิษฐานอยูบ่นยอดเขาคอหงส์จากพระพุทธมงคลมหาราชคือสถานีท่ี 1 
ไปยงัทา้วมหาพรหม สถานีท่ี 2 เบ้ืองหนา้คือเจา้แม่กวนอิม 
ระหวา่งทางจะไดช้มทศันียภาพท่ีสวยงามจากยอดเขามองลงสู่เบ้ืองล่าง 
เห็นเมืองหาดใหญ่และทะเลสาบสงขลา  ภายในสถานีกระเชา้ลอยฟ้ายงัสัมผสัไดถึ้งความโปร่งสบายทนัสมยั 
และสามารถชมทศันียภาพ ของเมืองหาดใหญ่ไดโ้ดยรอบ รวมไปถึงการบริการต่างๆ อาทิ 
ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก ร้านกาแฟ ส่วนบริการนกัท่องเท่ียว   

  
ค ่า บริการอาหารค ่า (3) ณ ร้านบนเขา  ร้านน้ีตั้งอยูบ่นยอดเขาในมุม Bird Eye View มองเห็นวิวเมืองหาดใหญ่  
 เขา้พกัท่ี โรงแรมต้นอ้อยแกรนด์ หาดใหญ่ (Tonaoi Grand Hotel) หรือเทียบเท่า  

http://www.letsgoholidays.com/
mailto:letsgoholiday@gmail.com%20,%20info@letsgoholidays.com
mailto:letsgoholiday@gmail.com%20,%20info@letsgoholidays.com


 

Let’s Go Holiday Co.,Ltd.  

100/182 The Urbano Ramkhamhaeng 94 

Saphansung Bangkok 10240  www.letsgoholidays.com 

E-mail :  letsgoholiday@gmail.com , 

info@letsgoholidays.com 

Tel: 02-1083478, 02-1083479  Fex: 02-1083480 
 

 
  
วันท่ี 2 หาดใหญ่ – สตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะหลเีป๊ะ 
เชา้ บริการอาหารเช้า (4) ณ โรงแรมท่ีพกั 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล   
10.30 น. บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร  
11.30 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา น าคณะลงเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา  
 ถึงเกาะตะรุเตา “ เกาะแห่งต านานคุกทะเล” หมู่เกาะตะรุเตา  

น าท่านถ่ายภาพแห่งความประทบัใจพร้อมแวะเยีย่มชม อุทยานเกาะตะรุเตา  และ สักการะ 
“ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา” จากนั้นน าท่านสู่เกาะไข่ น าท่านชมซุ้มประตูหิน ธรรมชาติ 
ท่ีทอดโคง้จากผืนทรายจรดน ้ า ซ่ึงเช่ือกนัวา่ หากหนุ่มสาวคู่ใดจูงมือลอดผา่น ซุม้ประตูหินน้ีจะรักกนัยนืยาว 
และยงัเป็นสัญลกัษณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดัสตูลใหท้่านถ่ายภาพไวเ้ป็นท่ีระลึก 
จากนั้นเดินทางสู่เกาะหลเีป๊ะ 

 
15.00 น. น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั บันดาหยา วิลล่า รีสอร์ท (Bundhaya Villa Resort) บนเกาะ 

ใหท้่านไดอิ้สระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือท่านจะเล่นน ้าบริเวณชายหาด สัมผสัธรรมชาติยามเยน็ 
ชมพระอาทิตยอ์สัดง กลางทอ้งทะเลอนัดามนั  
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ค ่า บริการอาหารค ่า (6) ณ ร้านอาหาร หลงัอาหาร อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น Walking Street 

ชมบรรยากาศยามค ่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ  
 พกัท่ี  บันดาหยา วิลล่า รีสอร์ท (Bundhaya Villa Resort) หรือเทียบเท่า ตั้งอยูริ่มชายหาดพทัยา 

ห่างจากถนนคนเดินโดยใชเ้วลาเดิน 5 นาที มีสระวา่ยน ้า สปา หอ้งออกก าลงักาย 

 
  
วันท่ี 3 เกาะหลเีป๊ะ – ร่องน ้าจาบัง – เกาะหินงาม – เกาะราวี – เกาะอาดัง 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ณ โรงแรม 
08.30 น. น าท่านลงเรือเพื่อเท่ียวชมธรรมชาติของทะเลอนัดามนัใตแ้ละด าน ้าชมปะการังหลากสี “ร่องน ้าจาบัง” 

ท่านจะไดเ้ห็นความสวยงามของปะการัง 7สี ณ ท่ีน่ีท่ีเดียว สัมผสักบัความต่ืนเตน้ 
และความประทบัใจกบัการด าน ้า ดูปะการังอยา่งจุใจ ณ เกาะหินงาม 
ท่ีไดรั้บขนามนามวา่เป็นหน่ึงในสุดยอดของ “UNSEEN IN THAILAND” แหล่งด าน ้ า 
ดูปะการังท่ีสวยท่ีสุดในทะเลสตูล ใหท้่านไดถ้่ายรูปกบั มหัศจรรย์แห่งหาดหินงาม 
หินสีด านิลหน่ึงเดียวในโลก 
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11.30 น. น าท่านล่องเรือสู่  “เกาะราวี”   
เท่ียง บริการอาหารกลางวัน (8) ณ หาดทรายขาวเกาะราวี (แบบปิกนิก)  
13.30 น. น าท่านด าน ้าชมอาณาจกัรปะการังเขากวาง หลากสีสัน  และฝงูปลาสวยงามนานาชนิดเพลิดเพลินกบัความ 

งดงามของหาด ก่อนเขา้ท่ีพกั  

 
15.00 น. น าท่านสู่เกาะอาดัง เล่นน ้าบริเวณชายหาดทรายขาวเนียนละเอียด  และด าน ้าดูประการัง   
16.00 น. น าทางกลบัสู่เกาะหลีเป๊ะ  พกัผอ่นตามอธัยาศยั 
18.30 น. อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั ณ ถนนคนเดิน  
 พกัท่ี  บันดาหยา วิลล่า รีสอร์ท (Bundhaya Villa Resort) หรือเทียบเท่า ตั้งอยูริ่มชายหาดพทัยา 

ห่างจากถนนคนเดินโดยใชเ้วลาเดิน 5 นาที มีสระวา่ยน ้า สปา หอ้งออกก าลงักาย 

 
  
วันท่ี 4 เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกมิหยง – สนามบินหาดใหญ่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) 
07.00 น. บริการอาหารเช้า (9) ณ โรงแรม 
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 
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11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา  น าท่านเดินทางสู่เมืองหาดใหญ่  
13.00 น. บริการอาหารกลางวัน (10) ณ ร้านเนินขุมทองการ์เด้นท์ เป็นร้านอาหารรสปักษใ์ตแ้ท้ๆ ท่ีเก่าแก่ 
14.00 น. น าท่านแวะ ซ้ือของฝากท่ี ตลาดกมิหยง ศูนยก์ลางการคา้แดนใต ้ก่อนเดินทางกลบั 
15.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ 
17.55 น. เดินทางกลบั โดยการบิน  นกแอร์ เท่ียวบินท่ี DD 7113 
19.15 น. ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวสัดิภาพฯพร้อมความประทบัใจ 

 

******************************************* 

 

 

อตัราค่าบรกิาร ราคา  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ 17,900.- 

เดก็อายุ 3 – 10  ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ราคาท่านละ(ไมม่เีตยีงเสรมิ) 14,400.- 

หมายเหต ุ- รายการเดินทางอาจมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมโดยจะค านึงถึงประโยชนข์องท่านเป็นส าคญั 

                                - ขึน้อยูก่บันโยบายของสถานทีเ่ทีย่ว หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

      ค่าตัว๋เครื่องบนิสายการบิน Nok Air พร้อมน ้าหนักกระเป๋า 15 กก. 

      ค่าพาหนะเดนิทางตามโปรแกรม  

 ค่าอาหาร (10 มือ้)  

 ค่าเขา้ชม 
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 ค่าใชจ่้ายของมคัคุเทศก ์และเจา้หน้าทีบ่รษิทั ฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท(หากอายุ เกนิ 70 ปีขึน้ไป ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทาง 50%) 

ค่ารกัษาพยาบาลกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิท่าน ละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าใชจ่้ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม - ค่าซกัรดีค่า - โทรศพัท ์

เป็นตน้ 

 ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง(ถา้มกีารเรยีกเกบ็) 

 ค่า Vat7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 

เงื่อนไขการช าระเงิน :  

       1. ส าหรบัการจองกรุณาช าระมดัจ า ท่านละ 5,000 บาท 

2. กรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนัก่อนออกเดนิทาง 

 

ส่ิงท่ีควรน าไปด้วย   ยาประจ าตวั, กลอ้งถ่ายรปู, อุปกรณ์กนัแดด, ร่มพบั, ชุดสุภาพส าหรบัเขา้วดั, 

รองเทา้ทีส่วมใสส่บาย 

 

การยกเลิกและคืนค่าทวัร:์ 

1. การยกเลกิการเดนิทางก่อน 30 วนั ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าท่านละ 5,000 บาท 

2. ยกเลกิก่อนการเดนิทางน้อยกว่า 7 วนั ขอเกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ัง้หมด 
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3. กรุป๊ท่ีออกเดินทางช่วงเทศกาลวนัหยุดจะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัรท์ัง้หมด 

ไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ 

4. เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรอืไม่เดนิทาง 

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

หมายเหตุ :  

1. การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารจ านวน  8  ท่านขึน้ไป 

ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าวทางบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทาง หรอืยกเลกิการเดนิทาง 
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ 

หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง 
3. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ 

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ 

4. รายการและราคาอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, 
สายการบนิ และอตัราแลกเปลีย่นโดยทางบรษิทัฯ 
จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, ภยัธรรมชาต,ิ การยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การนดัหยุดงาน, การประทว้ง, การก่อจลาจล ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย 

อนัเน่ืองเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อุบตัเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

7. ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋กรุ๊ปราคาพเิศษ หากท่านไม่เดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะไม่ว่าดว้ยเหตุใดกต็าม 

ไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัเดนิทาง หรอืคนืเงนิได ้

8. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบริษทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ 

จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
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