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เชยีงราย – หาดใหญ ่-หลเีป๊ะ 
  
     

    

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรกของการเดนิทาง    เชยีงราย– หาดใหญ ่– สตลู - เกาะหลเีป๊ะ 
 
07.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินเชียงราย เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียเจ้าหน้าท่ี เท่ียวสนกุทวัร์ฯ หรือ www.

ทวัร์เกาะหลีเป๊ะสตลู.com อ านวยความสะดวก ในการเช็คอิน และจดัการสมัภาระ 
08.45 น. น าทา่นเดนิทางสู ่อ.หาดใหญ่ โดยสารการบนิแอร์เอเชียเท่ียวบนิท่ี  
10.35 น. เดนิทางถึง สนามบนิหาดใหญ่   เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์ท้องถ่ินรอรับคณะ จากนัน้น าท่านเดนิทางไปทา่เรือ 

ปากบารา จ.สตลู 
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนัแบบ เซ็ตโต๊ะ 
13.30 น.           ลงเรือสปีดโบ๊ทเดนิทางสู่ เกาะหลีเป๊ะสมัผสักบับรรยากาศกลางทะเลอนัดามนั เพลิดเพลินกบัการ

ถ่ายภาพระหวา่งการเดนิทาง 
บา่ย             เดนิทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ จากนัน้น าทา่นเดนิทางเข้าสูท่ี่พกั อิสระให้ทา่นได้พกัผอ่นใช้เวลาสว่นตวักบัการท า 

กิจกรรมริมชายหาด ผอ่นคลายทัง้กายและใจไปกบัสายลมและแสงแดดท่ีกระทบเกลียวคล่ืนของฟากฟ้า
และทะเลอนัดามนั ทีมงาน เที่ยวสนุกทัวร์ฯ ตัง้โต๊ะบริการสมาชิกทุกท่าน ณ ริมชายหาดด้วย ขนม

ขบเคีย้วและน า้ดื่ม ไมแ่นใ่จวา่มีงานเลีย้งหรือกิจกรรมอะไรไหมคะ่ ยงัไมร่วมกรณีจดักิจกรรมตรงนี  ้
ค ่า              อาหารค ่าท่ีรีสอร์ท 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั ... ราตรีสวสัดิ์ วารินทร์บีชรีสอร์ท ห้องแอร์แสตนดาร์ด 
วนัทีส่องของการเดนิทาง เกาะหลเีป๊ะ– เกาะอาดงัราว ี- หาดทรายขาว-เกาะยาง-เกาะหนิงาม 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทจากนัน้อิสระ กบัการเลน่น า้ชายหาด 
08.00  น าทา่นสมัผสัความต่ืนเต้น และความประทบัใจ ดปูะการัง โซนในอยา่งจใุจ ใช้เรือหางยาวเหมาล าส่วนตวั 

2 ล าน าเท่ียวทะเลสตลู  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัท่ีชายหาด แบบปิกนิค 
บา่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงัหาดทรายขาว-เกาะราวี น าทา่นเล่นน า้หนาชายหาดพร้อมกบัหมู่ปลา

นานาชนิด จากนัน้น าคณะ ด าน า้ดปูะการังตอ่ ณ จุดด าน า้อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง 

http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/
http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/
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 หลงัจากนัน้น าทา่นชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ณ เกาะยาง และน าทา่นเดนิทางสู่เกาะหนิงาม 
ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนัน้น าทา่นชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาตใิต้ท้องทะเลอนัสวยงาม ณ  

 ร่องน า้จาบัง 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางกลบัสูท่ี่พกั วารินทร์บีชรีสอร์ท ห้องแอร์แสตนดาร์ด 
ค ่า               อาหารค ่าท่ี ห้องอาหารของรีสอร์ท 

อิสระให้ทา่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั ... ราตรีสวสัดิ ์ 
 
วนัทีส่ามของการเดนิทาง  เกาะหลเีป๊ะ – สตลู – หาดใหญ ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าท่ีรีสอร์ท...หลงัอาหารชมความงามของเกาะหลีเป๊ะ 
09.00 น.     น าทา่นออกเดนิทางสูท่า่เรือปากบารา จ.สตลู 
10.30 น. คณะเดนิทางถึงทา่เรือปากบารา จ.สตลู 
เท่ียง           รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
บา่ย            จากนัน้เดินทางกลบัเข้าสู่ ตวัเมืองหาดใหญ่ 
 น าทา่นแวะซือ้ของฝาก ณ ตลาดกิมหยง ตลาดของฝากขนาดใหญ่ ของ อ.หาดใหญ่ 
 จากนัน้ น าทา่นสกัการะพระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพรสร้างด้วยหินหยกขาว ประดษิฐานบนเขา 
 คอหงส์ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ 
16.00 น. น าทา่นเดนิเข้าท่ีพกั VL Hatyai 
17.30 น. รับประทานอาหารค ่าท่ี ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง  หาดใหญ ่ -   เชยีงราย 

 
04.00 น. อรุณสวสัดิ ์คณะพร้อมกนัท่ี Lobby  
05.00 น. น าทา่นออกเดนิทางไปยงัสนามบนิหาดใหญ่ เจ้าหน้าท่ีหวัหน้าทวัร์ท้องถ่ินคอยอ านวยความสะดวก 
06.00 น.  เหิรฟ้าสู ่เชียงรายโดยสายการบนิแอร์เอเชีย เท่ียวบนิท่ี  
08.15น. เดนิทางถึงสนามบนิเชียงรายโดยสวสัดภิาพ พร้อมความประทบัใจ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
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อตัราคา่บรกิาร ราคา/ ทา่น 

จ านวนผูเ้ดนิทาง สอบถาม 

พกัเดีย่ว  จา่ยเพิม่ สอบถาม 

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 
 คา่รถตู้ รับ – สง่ ตลอดการเดินทาง 
 คา่ท่ีพกั 3 คืน (พกัห้องละ  2 ทา่น/ห้อง) 
 คา่อาหารตามระบใุนรายการ   
 คา่เรือสปีดโบ้ทเดนิทางไป-กลบั 
 เรือไปด าน า้ด าชมปะการัง  
 มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ผู้ช านาญการ และมีจรรยาบรรณ  
 ประกนัชีวิตรายบคุคล วงเงิน ทา่นละ1,000,000 บาท อบุตัเิหต ุทา่นละ 500,000 บาท  

 
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม 
 คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบ ุอาทิเชน่ เคร่ืองดื่ม คา่อาหาร คา่โทรศพัท์ คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3% (หากท่านต้องการใบเสร็จจากบริษัท) 
 


