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เกาะหลีเป๊ะ 
A TRASH HERO PROJECT 

ช่ืนชมอันดามันและร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอนุรักษ์ 
TRASH HERO THAILAND 

 

ร่วมเดินทางกับ ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 
วันที่ 2 - 4 มีนาคม พ.ศ.2562 (3 วัน 2 คืน) 

 
วันแรกของการเดนิทาง  สนามบนิสุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ – ปากบารา – หลีเป๊ะ    (1) 

 
06.00 น. พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ สายการบนิไทย

สมายล์ เจ้าหน้าท่ี สุขนิยมทัวร์ คอยดแูลต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
08.05 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบนิหาดใหญ่ ด้วย สายการบนิไทยสมายล์ เท่ียวบนิ   WE 269 
09.45 น. เดนิทางถึงสนามบนิหาดใหญ่ เปล่ียนพาหนะเป็นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่จังหวัดสตูล 

(ระยะทาง 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
11.30 น.  เดนิทางถึงบริเวณ ท่าเทียบเรือปากบารา อ าเภอละง ู   รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น.  น าท่าน ลงเรือ SPEED BOAT (PRIVATE) สู ่เกาะหลีเป๊ะ 

14.00 น.  ถึง เกาะหลีเป๊ะ น าคณะเข้าสู่ที่พัก IDYLLIC CONCEPT RESORT **** หรือเทียบเท่า 
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15.30 น. ร่วมพดูคยุกบั ผู้ ร่วมก่อตัง้โครงการ TRASH HERO THAILAND กลุม่
อาสาสมคัรหวัใจอนรัุกษ์ ท่ีเช่ือวา่ทกุคนเป็นฮีโร่ผู้พชิิตขยะได้ เพียงคดิและ
ลงมือท า ผา่น 4 โปรเจกต์เพ่ือสร้างเครือข่ายในการร่วมมือกนัดแูล
ชายหาดแบบยัง่ยืน ได้แก่ WEEKLY CLEANUP BOTTLES AND BAGS 
PROGRAM COMMUNITY WASTE MANAGEMENT และ LOCAL 
SCHOOL EDUCATION โดยปัจจบุนัได้มีการขยายโครงการไปยงัทัว่
ประเทศไทยและและอีกหลายแห่งในตา่งประเทศ น าท่านเย่ียมชมโครงการภายในเกาะ 

ค ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร 
 ดื่มด ่ากบับรรยากาศยามค ่าคืนของเกาะหลีเป๊ะ ถนนคนเดนิ เกาะหลีเป๊ะ แหลง่ช้อปปิง้สนิค้าท่ีจ าเป็น

ส าหรับนกัท่องเท่ียวมากมาย  และพกัผอ่นกนัตามอธัยาศยั  
 
 
 
 
 
 
 
วันที่สองของการเดนิทาง ร่องน า้จาบัง – เกาะหนิงาม – หาดทรายขาว – อ่าวสอง – เกาะหนิซ้อน – เกาะ

รอกลอย – เกาะดง – เกาะผึง้ – เกาะหลีเป๊ะ    (2) 

 
เช้า    รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม  
08.30 น. ออกเดนิทางโดย เรือ SPEED BOAT เดนิทางไปยงั ร่องน า้จาบัง เกาะท่ีเตม็ไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีท่ี

งดงามมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในทะเลอนัดามนั 
 เดนิทางตอ่ไปยงั เกาะหนิงาม เกาะท่ีไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกนัเป็นหม่ืนเป็นแสนก้อน ช่ืนชม

ธรรมชาตพิร้อมเก็บภาพท่ีระลกึ  
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12.00 น. ออกเดนิทางตอ่มุง่หน้าสู ่หาดทรายขาว เกาะราวี ท่ีมีหาดทรายขาวสวยละเอียด น า้ทะเลใสเงียบสงบ ร่มร่ืน
ไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสูท่ะเล น าท่าน   รับประทานอาหารกลางวนัแบบปิคนิค บริเวณ
หาดทรายขาว  

  หลงัจากอิ่มแล้วน าท่านไปยงั อ่าวสอง สมัผสักับปะการังและหมูป่ลาหลากหลายชนิด  
บา่ย ออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่เกาะหนิซ้อน ชมหินธรรมชาตท่ีิวางซ้อนกนัอย่างน่ามหศัจรรย์ และเก็บภาพถ่ายท่ี

ระลกึ 
 เดนิทางมุง่หน้าสู ่เกาะรอกลอย เกาะเลก็ๆท่ีเงียบสงดั มีหาดทรายท่ีขาวสะอาด ลกัษณะเป็นปลายแหลม

สามเหล่ียมย่ืนออกไปในทะเลใกล้กับต าแหน่งของเกาะดง เห็นเป็นทรายสีขาวตดักับน า้ทะเลสีเขียวมรกต 

จนเป็นท่ีมาของค าว่า ทะเลหยก  

 

 

 

 

 

15.00 น. เดนิทางมุง่หน้าตอ่ไปด าน า้ท่ี หมู่เกาะดง และเกาะผึง้ สมัผสัดงดอกไม้ทะเลและ

ปลาสวยงามมากมายหลากหลายชนิด 

.  เดนิทางกลบัท่ีพกับน เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านท าภารกิจสว่นตวัตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารเย็น  (SET MENU) 
พร้อมกนั ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท 

 ค ่าคืนนี ้ใครยังไม่ง่วง ผมขอเชญิมา
ล้อมวงคุย นานาสาระ สรุปความรู้ ความคิดที่ได้
จากการเดนิทางกันในวันนีกั้บ อาจารย์ ดร. วรภัทร์ ภู่เจริญ 

 

วันสามของการเดนิทาง    หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา – หาดใหญ่ – สนามบนิสุวรรณภูมิ  (3)                                                                  
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม 
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10.00 น.  จากค าบอกกลา่วเชิญชวนจาก TRASH HERO THAILAND ท่ีจดุประกายไอเดียวา่การท่องเท่ียวไม่ใช่แค่
มาพกัผอ่นแล้วกลบับ้านไป แตเ่รายงัสามารถลงมือลงแรงสร้าง
ความดีด้วยการเก็บขยะ เพ่ือท าให้เกาะหลีเป๊ะยงัคงงดงามดงัเดิม 
คณะพร้อมท่ีหาดพทัยา เร่ิมต้นกิจกรรม ผู้พชิติขยะ โดยกลุม่
อาสาสมคัรท่ีมีจิตใจอนรัุกษ์ทัง้ชมุชนชาวบ้าน ผู้ประกอบการและ
นกัท่องเท่ียวนานาชาต ิท่ีมารวมตวักนัออกไปท าความสะอาดและ
เก็บขยะท่ีเกาะตา่งๆ รอบๆ เกาะหลีเป๊ะ 

12.00 น. เสร็จสิน้กิจกรรม เดนิทางมุง่สูท่่าเทียบเรือปากบารา  
13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ร้านอาหาร 
14.30 น. หลงัอาหารกลางวนั ออกเดนิทางมุง่หน้าสู ่อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้ท่านได้แวะเลือกซือ้ของฝากพืน้เมือง

และสนิค้าท่ีระลกึ อาทิ อาหารทะเลแห้ง ขนมขบเคีย้ว ผลไม้สดและอบแห้งนานาชนิดท่ี ตลาดกิมหยง 
ตลาดค้าขายท่ีใหญ่ท่ีสดุในหาดใหญ่ 

 ได้เวลาสมควรเดนิทางสูส่นามบนิ 
18.45 น.  ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ ด้วย สายการบนิไทยสมายล์  เท่ียวบนิท่ี  WE 264 
20.10 น.  ถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 
 

Happiness is here and now 

 
 
** คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ สายการบนิแอร์เอเชีย และสายการบินไทยสมายล์ โค้ดจากราคาประมาณการตั๋วเดี่ยว (รวมคา่ธรรมเนียม
เชือ้เพลงิและภาษีสนามบนิ เช็คราคา ณ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) หากเม่ือท าการจองแล้วได้ตัว๋ราคาสงูกวา่นี ้และ
หากมีการเปล่ียนแปลงคา่ธรรมเนียมเชือ้เพลงิจากสายการบนิจะมีผลตอ่คา่ทวัร์ 
 

Happy price 
ผู้ใหญ่ขัน้ต ่า 20 ท่าน 

พกัห้องละ 2 ท่าน ท่านละ พกัห้องเดี่ยว ท่านละ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน (10 ห้อง i-Leaf)  19,900.-  บาท 25,900.-  บาท 

เด็ก (2 – 9  ปี)  พกัร่วมกบัผู้ใหญ่ 2 ทา่น  ไม่เสริมเตียง -1,000.-  บาท -1,000.-  บาท 

ราคาตัว๋สายการบินไทยสมายล์   (สวุรรณภมิู) 5,200.-  บาท  5,200.-  บาท 

ราคาตัว๋สายการบินไทยแอร์เอเชีย (ดอนเมือง) 
2/3/19 FD3116 07.25-08.55 // 4/3/19 FD3115 17.50-19.20 

 3,500 .- บาท 3,500 .- บาท 
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อัตราค่าบริการรวม 

คา่พาหนะเดนิทาง รถตู้ปรับอากาศในระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบใุนรายการ  
คา่ท่ีพกั 2 คืน ระดบั 4 ดาว พกัห้องละ 2 ท่าน     
คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ท่ีระบใุนรายการ   

 ประกนัอบุตัเิหตใุนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ 
 มคัคเุทศก์อ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม 

คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ทศันาจร สายการบนิไทยสมายล์/ไทยแอร์เอเชีย เส้นทาง กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ 
คา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% / คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

  คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่โทรศพัท์ 
คา่ทิปหวัหน้าทัวร์ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดนิทางหรือเปล่ียนแปลงอตัราคา่บริการในกรณีท่ีมีจ านวนผู้ ร่วมเดนิทางน้อย

กวา่ท่ีก าหนดข้างต้น (ผู้ ใหญ่)  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงรายการน าเท่ียว สายการบนิ โรมแรม ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเกิดเหตุ

จ าเป็น สดุวสิยั อนัเน่ืองมาจากการลา่ช้าของสายการบิน เหตกุารณ์ประท้วงหยดุงาน เหตจุลาจล  อบุตัเิหต ุภยั
ธรรมชาต ิโดยทัง้นีจ้ะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้มากท่ีสดุ  
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3. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ไมรั่บผดิชอบคา่เสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบนิ ภยัธรรมชาติ การประท้วง และอ่ืนๆ
ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคมุของทางบริษัทฯหรือคา่ใช้จ่ายเพิม่เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรง  

4. เน่ืองจากการน าเท่ียวนี ้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายให้แก่ตวัแทนในตา่งประเทศ บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไม่คืนเงินท่ี
ท่านช าระมาแล้ว กรณีท่ีท่านปฏิเสธ หรือสละสทิธ์ิ ในบริการท่ีทางทวัร์จดัไว้ให้ เว้นแตไ่ด้ตกลงลว่งหน้าก่อนการ
เดนิทางและได้รับการยินยอมอย่างถกูต้องจากทางบริษัทฯเสียก่อน  

5. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมรั่บผดิชอบคา่ใช้จ่าย กรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธการเข้าออกประเทศ 
6. บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ ในการพจิารณาผู้ ร่วมเดนิทางเป็นกรณีพเิศษดงันี ้ 

6.1 ท่านท่ีสงสยัว่าอาจจะลกัลอบเข้าเมือง 
6.2 ท่านท่ีก าลงัตัง้ครรภ์ อนัเน่ืองจากความปลอดภยัความตวัท่าน  (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์)  
6.3 เดก็ทารกท่ีอายตุ ่ากว่า 2 ขวบ เพราะอาจสง่เสียงรบกวนผู้ ร่วมเดนิทางท่านอ่ืนๆ  

(โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 
6.4 ท่านท่ีต้องใช้รถเขน็ในการท่องเท่ียวเดนิทาง (โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีก่อนสมคัรทวัร์) 

7. ท่านท่ีจะออกบตัรโดยสารเคร่ืองบนิภายในประเทศ เพ่ือตอ่ไป หรือกลบั จากทวัร์ขอให้ตรวจสอบ และยืนยนัการ
เดนิทางของกรุ๊ปทวัร์นัน้กบัเจ้าท่ีของบริษัทฯ ก่อนทกุครัง้  

8. อตัราคา่บริการทัวร์อาจปรับเปล่ียนขึน้ได้ จากการปรับราคาน า้มนัของสายการบนิ 
9. รูปภาพในโปรแกรมทัวร์ใช้ส าหรับโฆษณาเท่านัน้   

 
บริษัท สขุนิยมทัวร์ จ ากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและรายการท่องเท่ียว ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้

ขึน้อยู่กบัการเปล่ียนแปลงของสายการบนิ สภาพการเมือง ภยัธรรมชาต ิและเหตสุดุวิสยั โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ เดนิทาง
เป็นส าคญั หากมีเหตจุ าเป็นทางบริษัทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในกรณีเกิดเหตสุดุวสิยั เช่น การถูกห้ามออกนอก
ประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ เน่ืองจากการพจิารณาของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง 
 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/07369 

 
 

 


