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ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 4 วนั 3 คืน 
แวะเกาะตะรเุตา – เกาะไข่ 

มี...ฟรีเดยบ์นเกาะหลีเป๊ะ 1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าน ้าทัง้ โซนใน และ โซนนอก 
 

ก าหนดการเดนนทาง  

KK Lipe Resort อยู่ในถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ 
 
วนัแรก 

สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-แวะเกาะตะรเุตา-แวะเกาะไข-่พกัทีเ่กาะหลี
เป๊ะ 

 

เริม่รับจากตัวเมอืงหาดใหญ ่ มเีทีย่ว 08.00-08.30 น.  10.00-10.30 น. 
เริม่รับจากสนามบนิหาดใหญ ่ 09.30 น.  11.30 น.  13.00 น.  
พาทา่นเดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา   ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม  
ทางเราแนะน าใหล้งไฟลล์งกอ่น  09.00 น. จะไดข้ ึน้รถเทีย่ว 09.30 น. จะไดไ้ปเรอืเทีย่ว 
11.30 น. ไดแ้วะเกาตะรเุตา + เกาะไข ่ครับเป็นเรอืเทีย่วเดยีวทีแ่วะ 2 จดุครับ 
 

รถตูส้ง่ถงึหนา้เคา
เตอรเ์ช็คอนิตั๋วเรอื 

เช็คอนิทีจ่ดุรับตั๋วเรอืของเทีย่วสนุกทัวรฯ์ พรอ้มช าระเงนิสว่นทีเ่หลอื จากนัน้รอเจา้หนา้ที่
เรยีกลงเรอืตามล าดับการเช็คอนิ  
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11.30 น. 

เรอืออกจากทา่เรอืปากบารา เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถงึ
เกาะตะรเุตา แวะใหท้า่นไดล้งไป ถา่ยรปูทีเ่กาะตะรุเตา 
ประมาณ 15 นาท ี กอ่นลงจากเรอืตอ้งจ าชือ่เรอืดว้ยนะครับ
เพราะเคา้จะเรยีกขึน้เรอืตามชือ่เรอืทีท่า่นไดน่ั้งไปครับ จากนัน้
เดนิทางตอ่สู ่เกาะไข ่
 

12.00 น. 

แวะ ชมซุม้ประตเูกาะไข ่พรอ้มถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ กับ สญัญา
ลักษณ์การทอ่งเทีย่วของ ทะเลหลเีป๊ะ น ้าทะเลจะใส เป็นพเิศษ ให ้
เวลา ประมาณ 20 นาท ีจากนัน้เชญิขึน้เรอื  เพือ่เดนิทางตอ่สู ่เกาะ
หลเีป๊ะ มลัดฟีเมอืงไทย   

14.00 น. 

เดนิทางถงึเกาะหลเีป๊ะ เรอืเขา้จอดทีห่นา้ชายหาด จะมเีบลบอยมารอรับทา่นบรเิวณหนา้
หาด  สว่นกระเป๋าเดนิทางจะมเีจา้หนา้ทีน่ าลงมาใหท้า่น 
(ใหท้า่นรอรับสมัภาระบรเิวณหนา้หาดทีเ่รอืจอด) 
 

พัก 
เลอืก ทีพั่ก ตามราคาทีท่า่นพอใจ ไดจ้าก ดา้นลา้งโปรแกรมทัวรเ์ลยครับ ดรูาคาโดยการ
คลกิทีช่ ือ่ของรสีอรท์ ครับ 

16.00-18.00 น. 
เจา้หนา้ทีพ่าด าน ้าของเทีย่วสนุกทัวร ์โทรนัดแนะจดุลงเรอื และเวลาทีจ่ะไปด าน ้าในวนั
พรุง่นี ้

วนัทีส่อง ทรปิด าน า้ดปูะการงั โซนอก + โซนใน 
07.00 น. รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที1่) 
09.00 น. มาพรอ้มกันทีจ่ดุลงทะเบยีน เพือ่ไปทอ่งทรปิทะเลหลเีป๊ะ 1 วนั 
จดุทอ่งเทีย่ว ทรปิ 1 วนันีท้า่นจะไดเ้ทีย่ว 8 จดุ ทัง้โซนนอก และโซนใน ดังนี้ 

1.เกาะหนิซอ้น เป็นแทง่หนิขนาดใหญ ่กลางทะเล ทีเ่ป็นเอกลักษณ์ 
2.อา่วไผ ่แหลง่ดปูะการังออ่น ทีส่วยงามมาก มหีญา้ทะเล ปลาโนโม ่มากมาย 
3.เกาะดง ทีเ่ลน่น ้า และดปูะการังทีส่วยงามมาก ของทรปิหลเีป๊ะโซนนอก 
4.เกาะรอกลอย น ้าตืน้ สมีรกต น ้าทะเลสวยทีส่ดุ คอื เกาะนี ้และสามารถเดนิขึน้ไป
ถา่ยรปูววิมมุสงูไดด้ว้ย สวยกวา่นีใ้นทะเลอันดามันคงหาไมไ่ดแ้ลว้ 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกลอ่ง ที ่5.หาดทรายขาว เกาะราว ี(มือ้ที2่) หลัง
รับประทานอาหารเสร็จใหท้า่นมเีวลาเดนิถา่ยรปูมมุตา่งๆ และเลน่น ้าสมีรกต หนา้ชายหาด 
ตามอัธยาศัย 
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13.30 น. พาทา่นเทีย่วด ูปะการังผักกาดที ่6.เกาะยาง แหลง่ดปูะการังน ้า
ตืน้ทีส่วยอกีจดุหนึง่ของหลเีป๊ะโซนใน 
7.พาทา่นไปชม หาดหนิสดี าทัง้เกาะที ่เกาะหนิงาม สวย แปลก 
ไมเ่หมอืนทีไ่หน เกดิจากธรรมชาตโิดยแท ้
8.รอ่งน า้จาบงั ทีช่มปะการัง 7 สทีีไ่มค่วรพลาด มปีะการังออ่น
สสีนัสดใส อยูเ่ป็นกองหนิกลางรอ่งน ้า  
 

16.00 น. พาทา่นเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ เชญิทา่นเขา้พักตามอธัยาศัย 
วนัทีส่าม ฟรเีดย ์พกัผอ่นบนเกาะหลเีป๊ะ 
เชา้ เชญิทา่นมารับประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที3่) 
จากนัน้ วนันีเ้ป็นวนัพักผอ่นแบบฟรเีดย ์บนเกาะหลเีป๊ะ ของทา่นอยา่งเต็มที ่ตามอัธยาศัย 

 
พัก พักทีร่สีอรท์เดมิบนเกาะหลเีป๊ะ 
วนัทีส่ ี ่ เกาะหลเีป๊ะ-เดนิทางกลบัทา่เรอืปากบารา-สง่สนามบนิหาดใหญ ่
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที4่) 
เทีย่วเรอืกลับ ทา่นสามารถเลอืกเทีย่วเรอืกลับไดด้ังนี ้เวลา 09.30 / 11.30 /13.30 
รถสง่ ทา่นสามารถเลอืกรถไปสง่ไดด้ังนี ้เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบรนการท่านละ 
 

ราคาทวัร์ต่อท่าน 
 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Standard 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Standard 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 5,188 5,588 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 4,438 4,838 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 5,188 5,588 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 4,450 4,450 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 4,888 5,288 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 3,688 4,088 

 
 

ราคาทวัร์ต่อท่าน 
 

   
ช่วงที่เดนิทาง เร่ิมท่าเรือปากบารา 

ห้อง Villa 
เร่ิมสนามบินหาดใหญ่ 

ห้อง Villa 
24 ธ.ค.-7 ม.ค.66 5,650 6,050 
8 ม.ค.-20 ม.ค.66 4,888 5,288 
21 ม.ค.-25 ม.ค.66 5,638 6,038 
26 ม.ค.-11 เม.ย.66 4,888 5,288 
12 เม.ย.-17 เม.ย.66 5,188 5,588 
18 เม.ย.-15 31 พ.ค.66 3,988 4,388 

 
ราคาท่ีลกูค้าเหน็รวมแล้วดงัน้ี 
 

 คา่รถรับสง่ จากสนามบนิ หรอื ตัวเมอืงหาดใหญ ่ตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรบัสง่เทา่น ัน้) 

 คา่เรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลับ) 

 คา่เรอืหางยาวใชใ้นการด าน ้าวนัที ่2 (แบบจอยทัวร)์ 
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 คา่ทีพั่ก  3  คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

 คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กาก และ เสือ้ชชูพี) 

 คา่อาหาร 4 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  

 คา่ผลไม ้และ น ้าดืม่ บรกิารวนัไปด าน ้าดปูะการัง 

 คา่ประกันภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจา้หนา้ทีค่นเรอื ชว่ยดแูล ในวนัไปด าน ้าดปูะการัง  

 

อตัราค่าบรนการน้ีไม่รวม 
x ค่าอาหารค ่า ท่ี ยงัไม่มีในแพคเกจทวัร์ (ลูกคา้ทานเองไดส้ะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน) 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  (หลงัจาก ทางบริษทัฯ จองห้องพกัแลว้ ไม่สามารถคืน ห้องพกัได้
ทุกกรณี) 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ าถือวา่

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หากห้องท่ีท่านท าจองมากบัทาง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคา้จะตอ้งเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินท่ีบริษทัเก็บมาจากลูกคา้ ดงันั้นหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได ้ทางบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่ม
จากลูกคา้ เพื่อ ใหพ้อกบัค่าใช่จ่ายทั้งหมด ท่ี ช าระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจาก ท่ีลูกคา้ โอนเงินมาแลว้ รบกวนลูกคา้ส่งสลิปโอนเงิน มายงัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจากลูกคา้โอนจองมดัจ ามาแลว้ก าลงัรอเดินทาง ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางได ้
กรณีตอ้งการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ทางบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
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- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพ็คเก็ตด า
น ้า ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อยา่งนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้ าเต็มจ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่าน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


