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รายการทัวร์คณะพิเศษเที่ยว 

หาดใหญ่ เกาะหลีเป๊ะ สตลู 
“เที่ยวหาดใหญ่ ด าน า้ ที่ทะเล สตูล  

ชมหมู่เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะราว ีเกาะหลีเป๊ะ เกาะไข่  
ซุ้มประตูหนิเกาะหนิงาม เกาะจาบงั เกาะผึง้” 

 
(ใบอนญุาตน าเที่ยวเลขที ่11/4398) 

 
วันแรกของการเดินทาง    กรุงเทพฯ– หาดใหญ ่– สตูล 

04.30 น. คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดย

มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  

06.00 น. โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินท่ี DD 7102 น าท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ ่

07.25 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา  

น าทุกท่านมุ่งหน้าสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล  

เทีย่ง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

ถึงท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จ.สตูล น า

ท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยเรือสปีดโบ้ท

ใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะตะรุ  เตา นมัสการศาล

เจ้าพ่อตะรุเตา ณ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

“ตะรุเตา” เป็นค าที่เพ้ียนมาจากค าว่า “ตะ

โละเตรา” ในภาษามลายู แปลว่า มีอ่าวมาก 

ตะรุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในทะเลอัน

ดามัน บริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทร

อินเดีย ในท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล 

ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซีย เพียง 4.8 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติ

ตะรุเตาเป็นสถานที่ท่องเทีย่วในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทั่วไป เนื่องจากเป็นจุดรวมของความงาม

ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ ทั้งบนเกาะ และในน้ า มีป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด 

ในน้ าก็งดงามด้วยกลุ่มปะการังหลากสีสวยสด จนเป็นท่ีกล่าวขวัญกันไปทั่วโลกประกอบด้วยเกาะ

น้อยใหญ่ 
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บา่ย เดินทางต่อไปยัง เกาะไข ่ มีเอกลักษณ์ทาง

ธรรมชาติที่สวยงามมากนั่นคือ ซุ้มประตูหิน

ขนาดใหญ่ขนาดสูงเท่า หัวขนาดหลายคนเดิน 

เข้าไป ลอดได้ ซุ่มประตูนี้กลายเป็น

สัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ย่ิงไปกว่านั้น 

เกาะไข่ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือน

สีไข่ น้ าทะเลใสสวย ความส าคัญทาง

ธรรมชาติของเกาะนี้ยังเป็นท่ีเต่าทะเลชอบ

ข้ึนมาวางไข่เสมอและ ในทะเลย่านนี้ยังมีปลา

ชุกชุม ทางอุทยานฯไม่อนุญาติให้พักแรมบนเกาะเกาะไข่มีความเช่ือว่า หนุ่มสาวคู่ใดที่ได้ ลอด ซุ้ม

ประตูหินนี้จะได้แต่งงานกันนอกจากนี้ในช่วงเทศกาล วันวาเลน์ไทน์จ.สตูลได้จัดให้มีการจดทะเบียน 

สมรสให้กับคู่บ่าวสาว ณ บริเวณซุ้มเกาะไข่ด้วยได้เวลาอันสมควรมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก ณ 

โรงแรม MOUNTAIN RESORT หรอืเทยีบเทา่ 

เยน็ น าท่านเย่ียมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลอุรักลาโว้ยชาวเลเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มหนึ่งทางใต้

ของประเทศไทยอาศัยตามเกาะชายฝ่ังในมหาสมุทรอินเดียแถบภูเก็ต และทะเลอันดามัน ชาวเล

อพยพเคล่ือนย้ายเร่ร่อนท ามาหากินอยู่ในแถบจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล แต่

เนื่องจากชาวเลมีอยู่เพียงจ านวนน้อย กระจายอยู่หลายแห่ง ไม่มีปัญหาทางด้านการเมืองและการ

ปกครอง จึงไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จักและได้รับความสนใจเอาใจใส่ หรือได้รับความช่วยเหลือจากโลก

ภายนอกเท่าที่ควร ชาวเลจึงอาศัยอยู่อย่างโดดเด่ียวตามล าพังมีความสัมพันธ์และติดต่อกับคน

พ้ืนเมืองเท่านั้น อย่างไรก็ตามชาวเลก็มีแบบแผนประเพณี วิถีชีวิตและภาษาเป็นของตนเอง 

18.00 น. รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พัก / MOUNTAIN RESORT  

ค่า่ รับประทานอาหารค่ า ณ ที่พัก   

 

 

วันทีส่องของการเดินทาง      เกาะหนิซ้อน – เกาะผ้ึง – หาดทรายขาว –  

        เกาะอาดัง – ราวี – หนิงาม 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม 

08.00 น น าท่านลงเรือ ที่มีความปลอดภัย สะดวกสบายรับ 

ฟังข้อมูลที่ควรทราบ และข้อปฎิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ของเรือมุ่งหน้าสู่มุ่งหน้าสู่ 

เกาะหินซ้อน ชมประติมากรรมธรรมชาติ และ

แหวกว่ายชมปะการังอ่อน ณ เกาะหินซ้อนถ่ายรูป 

ณ หาดลอกวย ชมปะการังอ่อน และกัลปังหา ณ 
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เกาะผ้ึงด าน้ าที่ข้ึนช่ือของทะเลตรัง   ด าน้ าชมปะการังน้ าต้ืน และยังมีฝูงปลาอีกหลากหลายชนิดที่คุณ

จะได้เห็น ที่นี่ยังเป็นสถานที่จัดงานพิธีวิวาห์ใต้สมุทรอันเล่ืองช่ือของตรัง 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ หาดทรายขาว  เกาะราวี  

บา่ย  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านเดินทางต่อไปยังร่องน้ าจาบัง ชมปะการังเจ็ดสีที่ความสวยงามติดอันดับ

โลก และUnseen in Thailand หาดหิน  สีด า ณ เกาะหินงาม ทิ้งท้ายด้วยการชมกัลปังหา ณ อ่าว

พร้าว พร้อมทั้งนมัสการกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ณ ที่ท าการแหลมสน เกาะอาดัง  

 

 

น าท่านกลับสู่ที่พัก 

ค่า่  อาหารค่ า ณ ห้องอาหารของที่พัก  

 

วันทีส่ามของการเดินทาง   หลเีปะ๊ – สงขลา – หาดใหญ ่

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม  

ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านออกจากเกาะหลีเป๊ะมุ่งหน้าสู่ท่าเทียบเรือปากบารา 

เทีย่ง  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บา่ย น าท่าน พพิธิภณัฑพ์ธา่มรงค ์  (พะธ ามะรง) 

หรือบ้านของตระกูลติณสูลานนท์เป็นบ้านพัก

เดิมของรองอ ามาตย์โทขุนวินิจทัณฑกรรม    

(บึ้งติณสูลานนท์) บิดาของ ฯพณฯ พลเอก

เปรมติณสูลานนท์ สู่ ยอดเขาตังกวน เป็น

สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งใน อ.เมือง   

จ.สงขลา   เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ าทะเล

ประมาณ 2,000 ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้

สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้

โดยรอบ  บนยอดเขาตังกวนเป็นท่ี

ประดิษฐานเจดีย์พระธาตุคู่เมือง สงขลาซ่ึง

สร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็น

ศิลปะสมัยทวาราวดี(อยู่บนยอดเขาสูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 2,000 ฟุต ) โดย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) 

ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการ

บูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2539 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล

ปัจจุบัน (ร.9) ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ในทุกๆ ปีในเดือน

mailto:ob@niceholidaytour.net
mailto:info@niceholidaytour.net


 
 

บริษัท ไน๊ซฮอลิเดย์ จ ำกัด  99/37 หมู่ที่ 4 หมู่บ้ำนนนทรี รีเจ้นท์  ถ.รำชพฤกษ์  ต.มหำสวัสดิ์  อ.บำงกรวย  จ.นนทบุรี  11130 
NICE HOLIDAY CO., LTD.  99/37 Moo 4, Nontree Regent Village, Pajapruk Road, TumbolMahasawat, Bangkruai, Nonthanburi 11130 
Tel: (662) 489 4991-5 Fax: (662) 489 4996E-Mail: ob@niceholidaytour.net / info@niceholidaytour.net  www.niceholidaytour.com 

ตุลาคม จะมีงานพิธีห่มผ้าองค์พระเจดีย์ และประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระของสงขลา  

หลังจากนั้นพาทุกท่าน ได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกที่กับปฎิมากรรมนางเงือกที่ชายหาด  สมิหรา ได้เวลา

อันสมควรน าทุกท่านเข้าสู่อ าเภอหาดใหญ ่ น าทุกท่านเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ แมจคิ อาย 

(Magic Eye Museum) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่แสดงให้เห็นความมหัศจรรย์ของงานศิลปะที่

ต้องมองภาพวาดผ่านเลนส์กล้อง จึงจะเห็นถึงมิติของ ภาพต่างๆ ได้เวลาอันสมควรแลว้นา่ทกุทา่น

เข้าสูท่ีพ่กั   Centara Hotel hat yai 

เยน็ เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารค่ า พร้อมกิจกรรมปาร์ต้ีสนุกสนาน พร้อมศิลปินรับเชิญท่ีทุก

ท่านไม่ควรพลาด และของรางวัลอีกมากมาย 

 

วันทีส่ ีข่องการเดินทาง    สมหิลา - หาดใหญ ่– กรุงเทพฯ 

เช้า  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พักโรงแรม  

 หลังอาหาร ให้ทุกท่านเดินเลือกซ้ือสินค้า ณ 

ตลาดกมิหยง  ซ่ึงมีคนพูดว่า “มาหาดใหญ ่

ไม่ถึงตลาดกิมหยงก็เหมือนไม่ได้มาหาดใหญ”่ 

ค าพูดที่ท าให้รู้สึกเหมือนตลาดแห่งนี้เป็น

เอกลักษณ์ของหาดใหญ่ไปแล้วจะว่าไปแล้ว

ตลาดกิมหยงมีต้ังแต่สมัยเร่ิมก่อต้ังเป็นเมือง

หาดใหญ่เลยทีเดียว ตลาดกิมหยงมีสินค้าให้

เลือกซ้ือแทบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น เส้ือผ้า

รองเท้า ขนมขบเค้ียว เคร่ืองส าอาง เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตาตลอดจนเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือน ฯลฯ 

เทีย่ง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

  ได้เวลาอันสมควรน าทุกท่านสู่สนามบินหาดใหญ่ 

15.05 น.  โดยเที่ยวบินท่ี DD 7109  น าท่านบินกลับสู่ กรุงเทพฯ  

16.30 น.  ถึงกรุงเทพฯ  สนามบนิดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพ 

 

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