
 

 

 

 

 

4 วนั 3 คนื หาดใหญ่ สตูล หลเีป๊ะ 

 

 

บนิไป กลบั สวุรรณภมู ิ– หาดใหญ่ – สวุรรณภมู ิโดย Thai Viet Jet 

มีนาคม - มิถนุายน 2564 
หาดใหญ่ – ยอดเขาคอหงส ์– ขอพรเจา้แม่กวนอมิ – เกาะหลเีป๊ะ (พกัคา้ง 2 คืน) เกาะอาดงั – 

เกาะราว ี– เกาะหนิงาม – เกาะยาง – ร่องนํ�าจาบงั – หาดทรายขาว – หาดใหญ่ 
 

เดินทางไดต้ ั�งแต่ 2 ท่านขึ�นไปไดท้กุวนั....... เริ�มตน้ 15,000 บาทต่อท่าน 

บรษิทั รเีจนซี� แทรเวล แอนด์ เอดูเคช ั�น จาํกดั 
Regency Travel & Education Co., Ltd. 
ใบอนุญาตปร ะกอบ ธุรกิจนาํ เที�ยว เลขที� ��/����  



 

 

 

4 วนั 3 คนื หาดใหญ่ สตูล หลเีป๊ะ 
วนัแรก  สุวรรณภมู ิ– หาดใหญ่ - เขาคอหงส ์– ขอพรเจา้แม่กวนอมิ - หาดใหญ่ (1 คนื) 
 

07.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที�และมคัคุเทศกไ์ดท้ี� เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ สายการบนิไทย เวยีตเจท อาคารผูโ้ดยสารขาออก 

ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิสมัภาระนํ �าหนกั 15 กก. สาํหรบัโหลด และ ถอืขึ�นเครื�องไม่เกิน 7 กก. 

09.25 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดย เที�ยวบนิ VZ360 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.20 ช ั �วโมง)  

10.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่ นาํท่านรบัสมัภาระ จากนั�นนาํท่านขึ�นรถตูป้รบัอากาศ 
  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ รา้นอาหาร 
 

บ่าย นาํท่านเดนิทางสกัการะสิ�งศกัดิ�สทิธิ�แห่งเมอืงหาดใหญ่ พระโพธิสตัวก์วนอมิ ทา้วมหาพรหม และพระพทุธ

มงคลมหาราช ประดิษฐานบนเขาคอหงส ์นาํท่านสกัการะเงก็เซยีนฮ่องเต ้เป็นประมขุของเทพเจา้ท ั�งหลาย 

ประทานอาํนาจวาสนา พระสงักจัจายน์ ประทานโชคลาภ และความอุดมสมบูรณ์ บริเวณเดียวกบั

พระสงัก ัจจายน์ จะมีรูปปั�นกอ้นเงินใหเ้งินไหลนองและรูปปั�นกอ้นทองใหท้องไหลมา ปากมงักร

เปรยีบเสมอืนพบลานสวนสวรรค ์ใครที�เขา้มายงัปากมงักรจะ ม ั �ง ม ีศร ีสุข ตลอดกาล เทพเจา้กวนอู เป็น

เทพแห่งคุณธรรม และความซื�อสตัย ์ประทานความกา้วหนา้ในชีวติแก่ผูม้ากราบไหว ้นาํท่านสกัการะ พระ

โพธิสตัวก์วนอมิ หรือ เจา้แม่กวนอมิ เป็นองคป์ระธานพร สรา้งดว้ยหนิหยกสขีาว เป็นองคท์ี�มขีนาดใหญ่

ที�สุดในประเทศไทย โดยมขีนาดความสูง 9.9 เมตร มนีํ �าหนกัโดยรวมประมาณ 80 ตนั จดัสรา้งโดย

เทศบาลนครหาดใหญ่ พ่อคา้ ประชาชน และสมาคมมูลนิธิฯ ร่วมใจสรา้งถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัฯ  เนื�องในวโรกาสที�ทรงครองสริิราชสมบตัิครบ 50 ปี (พ.ศ. 2539) แกะสลกัอย่างปราณีต โดย

ช่างชาวจนี มณฑลเหอเป่ย สาธารณรฐัประชาชนจีน นาํท่านสกัการะ พระพทุธมงคลมหาราช พระพทุธรูป

ประจาํนครหาดใหญ่ เป็นพระพทุธรูปที�ใหญ่ที�สุดในภาคใต ้ก่อสรา้งขึ�นดว้ยจิตศรทัธาของพทุธศาสนิกชน

ท ั�งชาวไทย และชาวต่างชาติ เพื�อเฉลมิพระเกียรติเนื�องในวโรกาสที� พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ  ทรง

เจริญพระชนมพรรษา  72  พรรษา  (พ.ศ. 2542) อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและสกัการะสิ�งศกัดิ�สทิธิ�ที�

ประดิษฐาน ณ ยอดเขาคอหงส ์และ ชมววิบนยอดเขาคอหงส ์ซึ�งเป็นจุดชมววิที�สูงที�สุด และสวยที�สุดใน

การชมววิทวิทศันเ์มอืงหาดใหญ่ และยงัสามารถชมพระอาทติยต์กดนิไดบ้รเิวณนี�อกีดว้ย  

 

คํ �า รบัประทานอาหารคํ �า ณ รา้นอาหารป่ายาง (อาหารปกัษใ์ต)้ 
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกัระดบั 4 ดาว ดบัเบิ�ลยูทร ีW3 Hotel Hadyai **** (Deluxe Suite Room) 
 



 

 

 

 
 

วนัที�สอง  หาดใหญ่ – ท่าเรอืปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ (พกัคา้ง 2 คนื)   
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

08.30 น. รถตูร้บัคณะจากโรงแรมมุ่งหนา้สู่ท่าเรือปากบารา (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.45 - 2 ช ั �วโมง) เพื�อขึ�น 

speed boat มุ่งหนา้สู่เกาะหลเีป๊ะ (Join Tour) หากลูกคา้ 8 ท่านขึ�นไป จดัเป็นรถส่วนตวั 

11.30 น. เรอืออกเดนิทางจากท่าเรอืปากบารา มุ่งหนา้สู่หาดบนเกาะหลเีป๊ะ 

13.00 น. เรอืเทยีบท่าเกาะหลเีป๊ะ นาํท่านเดนิทางสู่โรงแรมที�พกั 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

บ่าย อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อน และ ใช ้facilities ในโรงแรมไดอ้ย่างเตม็ที� เพราะวนัรุ่งขึ�นจะเป็นกิจกรรมดาํนํ �า

และทวัรเ์กาะต่างๆ 
 



 

 

 

คํ �า อสิระอาหารคํ �าในโรงแรม (ท่านสามารถเลอืกส ั �งอาหารคํ �าไดต้ามอธัยาศยั) 
  

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั บนเกาะหลเีป๊ะ Bundayha Resort Hotel หรอื เทยีบเท่า (คนืที� 1) 
 

วนัที�สาม  เกาะอาดงั – เกาะราว ี– เกาะหนิงาม – เกาะยาง – รอ่งนํ�าจาบงั – หาดทรายขาว 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น. เรอืหางยาวรอรบัท่านที�หนา้หาดโรงแรม (Join Tour หากลูกคา้ 8 ท่านขึ�นไปเป็นเรอืส่วนตวั) โดยทางเรอืมี

จดัเตรียมอุปกรณ์ดาํนํ �า เสื�อชูชีพ ใหลู้กคา้ทุกท่าน เพื�อทาํกิจกรรมเที�ยวเกาะ 5 เกาะดงั (หมายเหตุ ทาง

คนขบัเรอืจะโทรนดัเวลาอกีคร ั�ง) 

09.30 น. – ออกเดนิทางเที�ยวทวัรท์ะเล ทรปิดาํนํ �า โซนใน 5 จดุ 

– นั �งเรอืออกจากเกาะหลเีป๊ะ เพยีง 15 -20 นาท ีถงึจดุดาํนํ �า 

– 1. เกาะหนิงาม  2. เกาะยาง 3.ทานอาหารกลางวนั(2/3) แบบ box set ที�หาดทรายขาว ณ เกาะราว ี 

4. เกาะอาดงั และที�สุดทา้ย 5.ร่องนํ �าจาบงั ซึ�งเป็นจดุที�มปีะการงั 7 ส ี
 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ Lunch Box Set 
 

หมายเหต ุโปรแกรมอาจเปลี�ยนแปลงได ้ขึ�นกบัสภาพอาการ คลื�น ลม 
 

15.00 น. นาํท่านนั �งเรอืหางยาวกลบัสู่โรงแรมที�พกั อสิระใหท่้านไดพ้กัผ่อนตามอธัยศยั 
 

คํ �า อสิระอาหารคํ �า ตามอธัยาศยั  
 

นําท่านเขา้สูโ่รงแรมที�พกั บนเกาะหลเีป๊ะ Bundayha Resort Hotel หรอื เทยีบเท่า (คนืที� 1) 

 



 

 

 

 

วนัที�สี�   เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรอืปากบารา - หาดใหญ่ - ชอ้ปปิ� งตลาดกมิหยงหาดใหญ่ - กรุงเทพฯ 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

09.00 น. ทางโรงแรมจดัรถมาส่งท่านที�ท่าเรอื เพื�อนั �ง speed boat เดนิทางกลบัท่าเรอืปากบารา 

11.30 น. นาํท่านขึ�นรถตูป้รบัอากาศ เพื�อเดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงหาดใหญ่  

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 – 2 ช ั �วโมง) 
 

กลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั  

 หากมเีวลานาํท่านเดนิทางสู่ตลาดกิมหยง อสิระใหท่้านไดเ้ลอืกซื�อของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

15.00 น. นาํท่านเดนิทางสู่สนามบนิหาดใหญ่เพื�อเชคอนิ  

17.20 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิหาดใหญ่ สู่ สนามบนิสุวรรณภูมโิดยเที�ยวบนิ VZ323 (ใชเ้วลาบนิ 1.40 ช ั �วโมง) 

19.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 วนั 3 คนื หาดใหญ่ สตูล หลเีป๊ะ 
อตัราคา่บริการ   

(ยกเวน้วนัหยดุสงกรานต ์และ วนัแรงงาน ตอ้งเชคราคาใหม่) 

2-6 ทา่น 7-8 ทา่น 

(รถ และ เรือเที�ยว 5 เกาะสว่นตวั) 

ผูใ้หญ่พกั 2 ท่านต่อหอ้ง หรอื เดก็อายุมากกว่า 11 ปีบรบิูรณ ์พกั 2 ท่านต่อ

หอ้ง หรอืพกั 3 ท่านต่อหอ้ง 
15,000 13,000 

พกัเดี�ยวเพิ�มท่านละ (ราคานี� ยกเวน้สงกรานต ์/ วนัหยดุแรงงาน) 9,000 9,000 

เดก็อายุ 2-11 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่านไม่เสรมิเตยีง 10,000 9,000 

ไม่เอาต ั �วเครื�องบนิหกัคนื 2,000 3,000 

**ราคาอาจมกีารปรบัขึ�น – ลง ตามราคานํ�ามนัที�ปรบัขึ�นลง แต่จะปรบัตามความเป็นจรงิที�สายการบนิประกาศปรบั 

และที�มเีอกสารยนืยนัเท่านั�น (คิด ณ วนัที� 16 ก.พ. 64) ** 

ขอ้แนะนาํและแจง้เพื�อทราบ 

 สาํหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง กรุณาแจง้ลว่งหนา้เพื�อตรวจสอบกบัทางโรงแรม 

 กรณีเดนิทางเป็นตั �วกรุป๊ หากออกตั �วแลว้ ไมส่ามารถขอคืนเงนิได ้และไมส่ามารถเปลี�ยนวนัเดินทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพื�อโหลดท่านละ 1 ใบ นํ�าหนกัไมเ่กนิ 15 กก. , กระเป๋าถอืขึ�นเครื�อง นํ�าหนกัไมเ่กนิ 7 กก.  
 

โปรแกรมท่องเที�ยว (ตามที�ระบไุวใ้นรายการ) อตัรานี�รวมถงึ 

 ตั �วเครื�องบนิไป-กลบัช ั�นนกัท่องเที�ยวโดยสายการบนิไทย เวยีตเจท (กระเป๋าเดนิทางนํ�าหนกั ไมเ่กนิ 15 กก./ท่าน) 

 ค่าภาษสีนามบนิ,ค่าภาษนีํ �ามนั,ค่าประกนัภยัทางอากาศ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,000,000 บาท  

 ค่าที�พกัตลอดการเดนิทาง (พกัหอ้งคู่) 

 ค่าอาหารทกุมื�อตามระบ,ุ ค่าพาหนะ หรอืรถรบั-ส่ง ระหว่างนาํเที�ยว, ค่าเขา้ชมสถานที� 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถ/ไกดท์อ้งถิ�น (บางจดุ) 
 

อตัรานี�ไมร่วมถงึ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาท ิค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท-์แฟกซ ์ค่าเครื�องดื�มมนิิบาร ์และค่าใชจ่้ายอื�นๆที�ไม่ไดร้ะบ ุ

 ค่าภาษมีลูค่าเพิ�ม �% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย �% 
 

หมายเหตุ : 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�มีผูเ้ดินทาง ตํ �ากว่า  4 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้  

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลงรายการท่องเที�ยว กรณีที�เกิดเหตุจาํเป็นสุดวสิยั อาท ิการล่าชา้ของสายการบนิ  การนดั

หยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจลาจล  อุบตัิเหตุ  ปญัหาการจราจร ฯลฯ   ท ั�งนี�จะคาํนึงและรกัษาผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากที�สุด 

 



 

 

 

ตั �วเครื�องบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื�อนวนัเดนิทางกลบั ท่านจะตอ้งชาํระ ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที�สายการบนิ

เรียกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้าํหนด ซึ�งทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณีที�ยกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกต ั �ว

เครื�องบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบนิเท่านั�น (ในกรณีที�ต ั �วเครื�องบนิสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่านั�น) 

 ท่านที�จะออกต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื�อขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ั�นๆ ยนืยนัการเดนิทาง 

แน่นอน หากท่านออกต ั �วภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัรน์ ั�นยกเลกิ บรษิทัฯไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆที�

เกี�ยวขอ้งกบัต ั �วเครื�องบนิภายในประเทศได ้

 เมื�อท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื�อนไขที�บรษิทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที�ท่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง 

( TRIPLE ROOM ) ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ�งมกัมคีวามแตกต่างกนั ซึ�งอาจจะทาํใหท้่านไม่ได ้

หอ้งพกัตดิกนัตามที�ตอ้งการ หรอื อาจไม่สามารถจดัหอ้งที�พกัแบบ 3 เตยีงได ้
 

กระเป๋าเลก็ถอืตดิตวัขึ�นเครื�องบนิ 

 กรุณางดนาํของมคีม ทกุชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ที�จะถอืขึ�นเครื�องบนิ เช่น มดีพบั กรรไกรตดัเลบ็ทกุขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ กรุณาใสใ่นกระเป๋า

เดินทางใบใหญ่หา้มนาํตดิตวัขึ�นบนเครื�องบนิโดยเดด็ขาด 

 วตัถทุี�เป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลช ั �น นํ �าหอม ยาสฟีนั เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูทาํการตรวจอย่างละเอยีดอกีคร ั�ง โดยจะอนุญาต

ใหถ้อืขึ�นเครื�องไดไ้ม่เกนิ 10 ชิ�น ในบรรจภุณัฑล์ะไม่เกนิ 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที�เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มที�จะสาํแดงต่อเจา้หนา้ที�รกัษาความ

ปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซื�อสนิคา้ปลอดภาษจีากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนึกถงุโดยระบ ุวนัเดนิทาง เที�ยวบนิ จงึสามารถนาํขึ�นเครื�องได ้และหา้มมร่ีองรอยการเปิดปาก

ถงุโดยเดด็ขาด 
 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 สาํหรบันํ �าหนกัของสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื�องบนิ คือ 20 กิโลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารช ั�นประหยดั/ Economy Class 

Passenger ซึ�งขึ�นกบัแต่ละสายการบนิ) การเรียกเก็บค่าระวางนํ �าหนกัเพิ�มเป็นสทิธิ�ของสายการบนิที�ท่านไม่อาจปฏเิสธได ้ หาก นํ �าหนกักระเป๋า

เดนิทางเกนิกว่าที�สายการบนิกาํหนด 

 สาํหรบักระเป๋าสมัภาระที�ทางสายการบนิอนุญาตใหน้าํขึ�นเครื�องได ้ตอ้งมนีํ �าหนกัไม่เกนิ 7 กโิลกรมัและมสีดัสว่นไม่เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 สาํหรบั

หน่วยวดั “นิ�ว” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 สาํหรบัหน่วยวดั “เซนตเิมตร” (Centimeter) 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ �าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ �ากว่ามาตรฐานได ้ท ั�งนี�ขึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของ

แต่ละสายการบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิ�ไม่รบัภาระ ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในนํ�าหนกัส่วนที�เกนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระที�มลีอ้เลื�อนและมขีนาดใหญ่เกนิไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึ�นเครื�องบนิ (Hand carry) 

 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

 ของมค่ีาทกุชนิด ขอแนะนําไม่ควรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ที�เช็คไปกบัเครื�อง เพราะหากเกดิการสูญหาย สายการบนิจะไม่รบัผิดชอบ 

 กรณีกระเป๋าใบเลก็ (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้ดงันั�นท่านตอ้งระวงัทรพัยส์นิส่วนตวั

ของท่าน 

 


