
 
 
 

Nation Around the World ใบอนญุาตเลขที่ 11/09394 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกาะหลีเป๊ะ  สวรรคค์นรกัทะเล  

3 วนั 2 คืน 

โดยสายการบินนกแอร ์

วนัท่ี 8-10 มกราคม 2564 
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07.30 น.       คณะพรอ้มกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ อาคาร 2  
ชั้น 3 เคานเ์ตอร ์14-15 โดยสายการบินนกแอร ์เจา้หนา้ที่คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้น
เอกสาร เช็คอินและสมัภาระในการเดินทาง 

09.20 น.          ออกเดินทางสู ่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร ์ 
 เทีย่วบินที ่ DD7104 
10.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รบัสมัภาระ  
 น าทกุท่านเดินทางสูท่่าเรือปากบารา อ.ละง ูจ.สตลู 
  

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

13.00 น เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู  
 13.30 น. น ำท่ำนลงเรือสปีดโบท้ มุ่งหนำ้สู่ เกาะตะรุเตา   สมัผสัธรรมชำติอนัอดุมสมบรูณข์องทอ้ง

ทะเลอนัดำมนั 
 15.00 น.   เดินทำงถึง เกาะตะรุเตา น ำท่ำนนมสักำรศำลเจำ้พ่อตะรุเตำ  

จำกนัน้แวะชมซุม้ประตหูินคลำ้ยงวงชำ้งซึ่งเรียกว่ำ เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สมัผสั
น ำ้ทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องจงัหวดัสตลู ใหท้่ำนไดถ้่ำยภำพไวเ้ป็นที่
ระลกึ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดินทำงสูเ่กำะหลีเป๊ะ 
 

น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  อาครีา หลีเป๊ะ รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 

 
 

 

ใหท้่านไดอิ้สระกับการเล่นน า้ชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น า้ทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระ
อาทิตยต์กยามเย็นซึ่งสวยงามมาก 
 

         ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 

วนัท่ี 8 มกราคม 2564 

ท่าอากาศยานดอนเมือง – หาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ 
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

เดินทางดว้ยเรือหางยาว สู่ เกาะหินซ้อน เพื่อด าน า้ตืน้ ดปูะการงัอ่อน ปะการงัเจ็ดสีที
สมบูรณแ์ละสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซอ้นกนัอนัเกิดจากธรรมชาติ ใหท้่านได้
บนัทกึภาพไวเ้ป็นที่ระลกึ  
ชมความสวยงามของ เกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

น าท่านชม เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสรา้งมา (หา้มน าเก็บ
ออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและ
คลื่นทะเล สวยงามมาก  
น าท่าน ด าน า้ดปูะการงัน า้ตืน้หลากสีสนัปะการงัเขากวาง ปะการงัสมอง หรือปะการงั
อ่อน ณ ร่องน ้าจาบัง ประดุจดั่งสวรรคแ์ห่งโลกใตน้ า้ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน า้
ทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไลโ่ทนมาจนเป็นสีมรกต  

   
 
 

        
 
    

  
15.30 น.  ไดเ้วลาสมควรท าท่านเดินทางกลบัที่พกั 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ห้องอาหารของทีพั่ก 
 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่ัก  อาครีา หลีเป๊ะ รีสอรท์ หรือเทยีบเท่า 

   
  
  

 

วนัท่ี 9 มกราคม 2564 

เกาะหินซอ้น –  เกาะหินงาม - รอ่งน ้าจาบงั - เกาะหลีเป๊ะ 
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เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 

  อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือ สนกุกบักิจกรรมต่างๆในบรเิวณรีสอรท์ 

10.00 น.  น าท่านเดินทางสูท่่าเรือท่าเรือปากบารา 
12.00 น.  เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา 
 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
 

บ่ำย  เดินทำงสู ่วัดมหัตตมังคลาราม หรือ วัดหาดใหญ่ใน นมสักำรพระนอนขนำดใหญ่ 
ยำว 35 เมตร สงู 15 เมตร กวำ้ง 10 เมตร ชื่อพระพทุธหตัถมงคล 
ชอ้บป้ิง ตลาดกิมหยง ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนมขบเคีย้ว
หรือของฝากให้คณะทัวร ์ได้เลือกซื ้อมากมายรวม
ทัง้สิน้คา้ราคาถกู  
น าท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อ
เดินทางกลบักรุงเทพฯ 

17.55 น. เดินทางกลบัสู ่ท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสายการบินนกแอร ์
เทีย่วบินที ่DD7113 

19.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง (กรุงเทพฯ) โดยสวสัดิภาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วนัท่ี 10 มกราคม 2564 

เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – ท่าอากาศยานหาดใหญ่  

วดัมหตัตมงัคลาราม – ตลาดกิมหยง -  กรงุเทพฯ  
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ก าหนดเดินทางวันที ่8-10 มกราคม 2564 
          **อัตราน่ีไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%** 

อัตราค่าบริการ   

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 24,500  บาท  
พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ   5,000  บาท 

 

***กิจกรรมและสถานทีท่่องเทีย่วอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม*** 
อัตราค่าบริการรวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชัน้ประหยดั ไป-กลบั  

- ค่าบริการน าเที่ยว และค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  

- ค่าอาหารและเครื่องด่ืมทกุมือ้ ตามที่ระบใุนรายการ  
- ประกนัอบุติัเหต ุวงเงิน 1,000,000.-บาท(ค่ารกัษาพยาบาลไม่เกิน 500,000.-บาท)  

**ตามเงื่อนไขกรมธรรม*์* 
อัตรานีไ้ม่รวม 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอ่ืนๆ เช่น ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัทท์างไกล ค่าอาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มพิเศษ  

นอกเหนือรายการที่ก าหนด 

- ค่าท าหนงัสือเดินทาง เอกสารประกอบการเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
- ค่าทิปไกด ์และคนขบัรถ ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ  

การช าระเงนิ 

• ช าระเงินค่ามดัจ า 10,000 บาท 

• ช าระเงินสว่นที่เหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง  
หมายเหตุ : * ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิกลว่งหนา้มากกว่า 30 วนัก่อนวนัเดินทางเก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 15-30 วนัก่อนวนัเดินทาง เก็บค่าใชจ้่ายครึง่หนึ่งของค่าทวัร ์
3. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดินทางขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดของการเดินทาง 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯ จะหกัเฉพาะ

ค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว ค่าปรบัการยกเลิกที่พกัและบรกิารอ่ืนๆ 
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บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบต่อกรณีดังกล่าว 
1. ผูโ้ดยสารที่เดินทางลา่ชา้ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
2. หากท่านไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยสาเหตใุดก็ตามไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
3. บรษิัทในฐานะตวัแทน ไม่สามารถรบัผิดชอบใดๆต่อการบาดเจ็บ และสญูหายของทรพัยส์ิน หรือค่าใชจ้่ายต่างๆ อนั

เกิดจากความลา่ชา้ของท่าน 
4. กรณีเกิด อบุติัเหต ุภยัธรรมชาติ การนดัหยุดงาน และ ปัญหาทางการเมือง ไม่อาจเรียกรอ้งสิทธิใดๆได ้
5. กรณีที่ลกูคา้ลืมของหรือท าของหลน่หายในระหว่างการเดินทาง ไม่ถือเป็นความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์หรือของ 

บรษิัท  ฯ หากแต่จะช่วยด าเนินการประสานงานใหอ้ย่างสดุความสามารถ  

 
กรุณาโอนเงนิมาที ่บัญชี ช่ือ “บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากัด” 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนวิภาวดีรงัสิต 196 – 0 – 8810 – 66 

ธนาคารกสิกรไทย สาขาการบินไทย 046 – 8 – 4548 – 82 

ธนาคารกรุงศรี สาขาถนนบางนา-ตราด 333-1-8385-71 
 

ด าเนินการโดย  บริษัท อะราวดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 
ใบอนญุาตประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเลขที่ 11/09394 
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แบบฟอรม์การส ารองทีน่ั่งทริปเกาะหลีเป๊ะ วันที ่8-10 มกราคม 2564 
 

  ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ  24,500   บาท 
 พักห้องเดี่ยว เพ่ิมท่านละ  5,000   บาท 
1. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname___________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________  
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

2. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 
3. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

4. Name (Mr./Mrs./Miss) _________________________ Surname____________________________________ 

ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) ________________________________________________________________ 
 ทานเนือ้ววั    ไม่ทานเนือ้ววั  แพอ้าหาร: โปรดระบ_ุ_____________________________ 

ท่านต้องการจ านวนห้องพักแบบใด กรุณาระบุ :  

  TWN / พกัคู่สองเตียง       DBL / พกัคู่เตียงเดียว   SINGLE /พกัเด่ียว      TRP / พกัสามท่านสามเตียง  

ชื่อผู้จอง โปรดระบุทุกข้อ:  คณุ____________________________________________________________________ 

ที่อยู่ : 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

เบอรม์ือถือ __________________________Email address: ______________________________________________ 

 
 
 
 

 

กรุณาส่งแฟกซ ์ใบจอง, ใบโอนเงนิ, ส าเนา บัตรประชาชน มาที ่Fax: 02-019-8039 Email: aroundtheworld01234@gmail.com 

mailto:aroundtheworld01234@gmail.com

