
 

 

 

 

  

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
 

กรณีพัก วารินทร ์วิลเลจ ติดหาด 

ราคาถูกที่สุด 2,300 ฿ 

 
 

  

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

วันท่ีแรก 

เชา้ ตามเที่ยวบินของลูกค้า รถของเที่ยวสนุกทัวร์รับ ท่านจากสนามบินหาดใหญ่  ซึ่งมีเวลา รับวันละ 5 

เที่ยว ดังนี้ ครับ 

รถรับจากในตัวเมืองหาดใหญ่ 08.30 น. จะไปทันเรือรอบ 11.30 น. 

รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทันเรือรอบ 11.30 น. 

รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทันเรือรอบ 13.30 น. 

รถจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 13.30 น. จะไปทันเรือรอบ 15.30 น. 

รถจากสนามบินตรัง รอบ 09.30 น. จะไปทันเรือรอบ 11.30 น. 



 

 

 

 

  

ตามเวลา เมื่อ ท่านเดินทางมาถึง ที่ท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินที่ เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตั๋วเรือ และ 

รอเวลาลงเรอื ตามเที่ยว เรือของท่าน ซึ่ง เรอื มีทั้งหมด วันละ 4 เที่ยว ดังนี้ 

- ลงเรอืรอบ 09.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข่ และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 11.45 น. 

- ลงเรอืรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30 น. 

 เมื่อได้เวลาตามเที่ยวเรือของท่าน ลูกค้าลงเรอื เดินทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 

 น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน 📌 เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรือ

รอบ 11.30 น. แวะให้ลูกค้าถ่ายรูป 15-20 นาที) 

จากนั้นพาคณะเดินทางตอ่สู่ 📌 เกาะไข่  (แวะเฉพาะเรือรอบ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.) 

ซุ่มประตูหนิรักนิรันดิ ์แวะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาที 

                                     

 

                                                

 

 

ถึง เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเข้าจอดที่ชายหาดพัทยา จากนั้นให้ท่านรอรับกระเป๋า และ 

สังเกต ป้ายของรีสอรท์ ที่ มีพนักงานของรสีอร์ท ชูป้ายรอรับอยู่ 

และ พนักงานของรสีอร์ทชว่ยท่านในการถือ กระเป๋า เข้าไปเช็คอิน ที่รสีอร์ท 

เที่ยง ให้ท่านอิสระอาหารเที่ยง 

 จากนั้นให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ มี จุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น เล่นน้ าหน้าชายหาดพัทยา , เดิน

ชมย่านถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเปิดทุกวัน , หลัง 17.30 น.แนะน าให้ท่านไปชม พระอาทิตย์ตก ที่ 

หาดซันเซ็ต 

ค่ า  ลูกค้าอิสระอาหารค่ าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  //  มีร้านอาหารเยอะ หลายแบบ ที่ย่านถนนคนเดิน

เกาะหลีเป๊ะ 

นัดหมาย ช่วงระหว่าง 18.00 น. – 20.00 น. (ให้ท่านเปิดโทรศัพท์ไว้ จะมีเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทัวร์โทรนัดแนะ 

จุดที่มาพร้อมกัน เพื่อไปด าน้ าดูปะการังในวันพรุ่งนี้) 

พัก เลือกที่พักจากแพคเกจได้เลยครับ 

วันท่ีสอง 

เชา้  ให้ท่านอิสระอาหารเช้า 

09.00 น. ทุกท่านมาพร้อมกัน ที่ จุดนัดพบ เพื่อเช็คชื่อ และ ลงชื่อส่งประกันภัยการเดินทาง พร้อมทั้งรับฟัง

ค าแนะน าต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของเรา 



 

 

 

 

  

09.30 น. จากนั้นน าท่านเดินทางตอ่ไปยัง 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีน าท่านเล่นน้ าหน้าชายหาดพร้อมกับ

หมูป่ลานานาชนิด จากนั้นน าคณะ ด าน้ าดูปะการังต่อ ณ 📌 จุดด้าน ้าอ่าวเรอืใบ ณ  เกาะอาดัง 

น าท่าน 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (1) แบบเซ็ตกล่อง + ผลไม้และน ้าดื่ม 

(หากคณะเดินทางเป็นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ตอ้งการให้เราจัดอาหารเป็น บุฟเฟ่ตใ์ห้ กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที่ ในขั้นตอนการจองทัวร์ครับ มคี่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหนอ่ยจ้า) 

 และน าท่านเดินทางสู ่📌 เกาะหินงาม ชมชายหาดหินอันสวยงาม และ ด าน้ าดูปะการัง ที่ด้านหลัง 

เกาะหนิงาม 

หลังจากนั้นน าท่านชมปะการังเจ็ดส ีและธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม   ณ 📌 ร่องน ้าจาบัง 

 

15.30 น. เมื่อได้เวลาที่เหมาะ สม พาคณะเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ 

 จากนั้นเชญิ ท่านพักผอ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอีธยาศัย 

(ลูกค้า อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครับ เปิดทุกวัน จ้า) 

วันท่ีสาม 

เชา้  ให้ท่านอิสระอาหารเช้า 

 จากนั้นเชญิท่านพักผอ่นได้ตามอัธยาศัย เพื่อเตรยีมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะมีเวลา

เรือกลับ ดังนี้ 

-เรือรอบ 09.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา

ประมาณ  13.30 น. 

-เรือรอบ 11.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา

ประมาณ 15.30 น. 

หมายเหตุ :: รีสอรท์ที่ เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะใหลู้กค้าเช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น. 

เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ใหถู้กใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 



 

 

 

 

  

 
 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพ็คเกจ 3 วัน 2 คนื อาหาร 1 มื อ 

เดินทางช่วงไฮซีซั่น วันที่ 20 ต.ค. 65 – 20 พ.ค. 66 
 

 

ประเภทห้องพัก 20 ต.ค.65 – 20 พ.ค. 66 

โซน A 2,600 บาท 

โซน B 2,500 บาท 

โซน C 2,400 บาท 

โซน D 2,300 บาท 

 

กรณีลูกคา้ต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้ 

 ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรอื ตัวเมอืงหาดใหญ่ หรอื สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่ง

เท่านั้น) 

 ค่าเรือ Speed Boat (เดินทางไป - กลับ) 

 ค่าเรือหางยาวใช้ในการด าน้ าวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์) (กรณีตอ้งการ อัพเกรดเป็นเรือเหมาสอบถามเพิ่ม) 

 ค่าที่พัก  2 คืน ตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว  ( พักหอ้งละ 2 ท่าน ) 

 ค่าอุปกรณ์ด าน้ า (หนา้กาก และ เสือ้ชูชีพ) 

 ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว  

 ค่าผลไม ้และ น้ าดื่ม บริการวันไปด าน้ าดูปะการัง 

 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปด าน้ าดูปะการัง  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

x ค่าอาหารค่ า ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงนิ) 

x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้

ด าเนินการส ารองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  (หลังจาก ทางบริษัทฯ จองห้องพักแล้ว ไม่สามารถคืน 

หอ้งพักได้ทุกกรณี) 

 

 

เงื่อนไขการช้าระค่าบริการ 

- นักท่องเที่ยวต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง กรณีไม่โอนมัดจ า

ถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์  



 

 

 

 

  

- หลังจาก บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับเงนิมัดจ างวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไป

ยังโรงแรม หากห้องที่ท่านท าจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ  เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้อง

เปลี่ยนประเภทห้อง และอาจจะมีคา่ใช้จ่ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควันต่อวันเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ที่ เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกค้า ดังนั้ นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทันหัน 

หรือ ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คืนห้องได้ ทางบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องเรียก

เก็บเงินเพิ่มจากลูกค้า เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ช าระไปก่อนแล้ว 

- หลังจาก ที่ลูกค้า โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจ ามาแล้วก าลังรอเดินทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรอืเลื่อนการเดินทาง

ได้ กรณีต้องการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจ า

ทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทัวร์ที่รวมแพ็คเก็ตด าน้ า หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการด าน้ าหรือต้องการยกเลิกแพ็ค

เก็ตด าน้ า ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน้ าเต็มจ านวน 

แตก่รณีท่านมาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงินมัดจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรอืไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่ก าหนด ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วรถและตั๋วเรอืใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซื้อโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วเรอืและตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


