
 

 

 

 

  

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
 

กรณีพัก  Mali Resort Sunrise Beach ติดหาดซันไรส ์

ราคาถูกที่สุด 5,166 ฿ 

 
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 
วันทีแ่รก 
เชา้ ตามเท่ียวบินของลกูคา้ รถของเท่ียวสนุกทวัรร์บั ท่านจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีเวลา รบัวนัละ 5 เท่ียว 

ดงันี ้ครบั 
รถรบัจากในตวัเมืองหาดใหญ่ 08.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 13.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 15.30 น. 
รถจากสนามบนิตรงั รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 

ตามเวลา เม่ือ ท่านเดินทางมาถึง ท่ีท่าเรือปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเช็คอินท่ี เคารเ์ตอรเ์ช็คอิน รบัตั๋วเรือ และ รอ
เวลาลงเรือ ตามเท่ียว เรือของทา่น ซึ่ง เรือ มีทัง้หมด วนัละ 4 เท่ียว ดงันี ้



 

 

 

 

  

- ลงเรือรอบ 09.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข ่และ เขา้เกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 11.45 น. 
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข ่ จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30 น. 

 เม่ือไดเ้วลาตามเท่ียวเรือของทา่น ลกูคา้ลงเรือ เดนิทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 น าคณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน � เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรือรอบ 

11.30 น. แวะใหล้กูคา้ถ่ายรูป 15-20 นาที) 
จากนัน้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่� เกาะไข่  (แวะเฉพาะเรือรอบ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.) 
ซุม่ประตหูินรกันิรนัดิ ์แวะใหน้กัทอ่งเท่ียวถ่ายรูป 15 -20 นาที 
                                     
 
                                                
 
 

ถึง เม่ือเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเขา้จอดท่ีชายหาดพทัยา จากนัน้ใหท้่านรอรบักระเป๋า และ สงัเกต 
ปา้ยของรีสอรท์ ท่ี มีพนกังานของรีสอรท์ ชปูา้ยรอรบัอยู่ 
และ พนกังานของรีสอรท์ชว่ยทา่นในการถือ กระเป๋า เขา้ไปเช็คอิน ท่ีรีสอรท์ 

เท่ียง ใหท้า่นอิสระอาหารเท่ียง 
 จากนัน้ใหท้่านอิสระบรเิวณเกาะหลีเป๊ะ มี จดุท่ีน่าสนใจมากมาย เชน่ เลน่น า้หนา้ชายหาดพทัยา , เดนิชม

ยา่นถนนคนเดนิเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเปิดทกุวนั , หลงั 17.30 น.แนะน าใหท้า่นไปชม พระอาทิตยต์ก ท่ี หาด
ซนัเซ็ต 

ค ่า  ลกูคา้อิสระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  //  มีรา้นอาหารเยอะ หลายแบบ ท่ียา่นถนนคนเดนิเกาะหลี
เป๊ะ 

นดัหมาย ชว่งระหวา่ง 18.00 น. – 20.00 น. (ใหท้า่นเปิดโทรศพัทไ์ว ้จะมีเจา้หนา้ท่ีของเท่ียวสนกุทวัรโ์ทรนดัแนะ จดุ
ท่ีมาพรอ้มกนั เพ่ือไปด าน า้ดปูะการงัในวนัพรุง่นี)้ 

พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจไดเ้ลยครบั 
วันทีส่อง 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (1) 
09.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนั ท่ี จดุนดัพบ เพ่ือเช็คช่ือ และ ลงช่ือสง่ประกนัภยัการเดนิทาง พรอ้มทัง้รบัฟัง

ค าแนะน าตา่งๆ จากเจา้หนา้ท่ีของเรา 



 

 

 

 

  

09.30 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั � หาดทรายขาว-เกาะราวี น าทา่นเลน่น า้หนา้ชายหาดพรอ้มกบัหมู่
ปลานานาชนิด จากนัน้น าคณะ ด าน า้ดปูะการงัตอ่ ณ � จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง น าท่าน 
ชมปะการงัผกักาด ปะการงัเขากวาง � ณ เกาะยาง 

เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (2) แบบเซ็ตกล่อง + ผลไม้และน า้ดืม่ 
(หากคณะเดนิทางเป็นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ตอ้งการใหเ้ราจดัอาหารเป็น บฟุเฟ่ตใ์ห ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ี 
ในขัน้ตอนการจองทวัรค์รบั มีคา่ใชจ้า่ยเพิ่มนิดหน่อยจา้) 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่� เกาะหนิงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ด าน า้ดปูะการงั ท่ีดา้นหลงั เกาะ
หินงาม 
หลงัจากนัน้น าทา่นชมปะการงัเจ็ดสี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม   ณ � ร่องน า้จาบัง 

 

15.30 น. เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 จากนัน้เชิญ ท่านพกัผอ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ไดต้ามอีธยาศยั 

(ลกูคา้ อย่าลืม ไปเท่ียวท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครบั เปิดทกุวนั จา้) 
วันทีส่าม 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (3) 
 จากนัน้เชิญทา่นพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู ่ทา่เรือปากบารา ซึ่งจะมีเวลาเรือ

กลบั ดงันี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
หมายเหต ุ:: รีสอรท์ท่ี เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะใหล้กูคา้เช็คเอารท์ ก่อนเวลา 10.30 น. 
เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 



 

 

 

 

  

ราคาทวัรต์อ่ทา่นตามแพ็คเกจ 3 วนั 2 คนื อาหาร 3 มือ้ 

เดนิทางชว่งไฮซซี ัน่ วนัที ่1 ต.ค. 65 - 31 พ.ย. 65  

 

ประเภทห้องพัก 1 – 31 ตุลาคม 2565 1-30 พฤศจกิายน 2565 

Balinese Luxury Suites 5,166 บาท 5,620 บาท 

Balinese Poolside Suites 5,620 บาท 5,799 บาท 

Balinese Poolside Villas 5,988 บาท 6,166 บาท 

Balinese Luxury Villas 5,988 บาท 6,530 บาท 
 

กรณีลูกค้าต้องการรถรับส่ง เพิม่ทา่นละ 400 บาท 
ราคาท่ีลกูคา้เห็นรวมแลว้ดงันี ้

 คา่รถรบัสง่ จากสนามบิน หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบนิตรงั (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรบัสง่เทา่นัน้) 

 คา่เรือ Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

 คา่เรือหางยาวใชใ้นการด าน า้วนัท่ี 2 (แบบจอยทวัร)์ (กรณีตอ้งการ อพัเกรดเป็นเรือเหมาสอบถามเพิ่ม) 

 คา่ท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  ( พกัหอ้งละ 2 ทา่น ) 

 คา่อปุกรณด์ าน า้ (หนา้กาก และ เสือ้ชชีูพ) 

 คา่อาหาร 3 มือ้ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  

 คา่ผลไม ้และ น า้ด่ืม บรกิารวนัไปด าน า้ดปูะการงั 

 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจา้หนา้ท่ีคนเรือ ชว่ยดแูล ในวนัไปด าน า้ดปูะการงั  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 



 

 

 

 

  

x คา่อาหารค ่า ท่ี ยงัไมมี่ในแพคเกจทวัร ์(ลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงิน) 
x คา่ทา่เรือปากบารา 20 // คา่อทุยาน 40 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอใหท้่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้

ด  าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดนิทางลว่งหนา้  (หลงัจาก ทางบรษิัทฯ จองหอ้งพกัแลว้ ไม่สามารถคืน หอ้งพกัได้
ทกุกรณี) 

 
 

เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช ำระเงินมดัจ ำเป็นเงินจ ำนวน 50% ของรำคำทวัร์ ต่อท่ำนเพื่อส ำรองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ ำถือวำ่

ท่ำนยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจำก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ ำงวดแรกแลว้เท่ำนั้น เรำถึงจะท ำกำรจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หำกห้องท่ีท่ำนท ำจองมำกบัทำง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคำ้จะตอ้งเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอำจจะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เพรำะหอ้งทำงเรำจะเช็ควนัต่อวนัเท่ำนั้น  

- บำงรีสอร์ท ท่ี เกำะหลีเป๊ะ ค่ำห้องแพงกว่ำ เงินท่ีบริษทัเก็บมำจำกลูกคำ้ ดงันั้นหำก ลูกคำ้ยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทำงรีสอร์ท ไม่อนุญำตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได ้ทำงบริษทัฯ จ ำเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่ม
จำกลูกคำ้ เพื่อ ใหพ้อกบัค่ำใช่จ่ำยทั้งหมด ท่ี ช ำระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจำก ท่ีลูกคำ้ โอนเงินมำแลว้ รบกวนลูกคำ้ส่งสลิปโอนเงิน มำยงัช่องทำงท่ีลูกคำ้ติดต่อกบัเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลำ 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจำกลูกคำ้โอนจองมดัจ ำมำแลว้ก ำลงัรอเดินทำง ลูกคำ้ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเล่ือนกำรเดินทำงได ้
กรณีตอ้งกำรยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง ทำงบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรไม่คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

- กรณีท่ำนจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด ำน ้ ำ หำกวนัเดินทำงท่ำนไม่ตอ้งกำรด ำน ้ ำหรือตอ้งกำรยกเลิกแพ็คเก็ตด ำ
น ้ำ ท่ำนตอ้งแจง้กลบั ทำงบริษทัฯ อยำ่งนอ้ง 1 วนัก่อนกำรเดินทำง ทำงเรำจะคืนเงินค่ำด ำน ้ ำเต็มจ ำนวน แต่กรณีท่ำน
มำแจง้ยกเลิกภำยในวนัท่ีเดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรไม่คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

- กรณีท่ำนจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจำกสนำมบิน หำกท่ำนตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตำมเวลำท่ีก ำหนด ท่ำน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หำกท่ำนซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หำกวนัเดินทำงท่ำนเดินทำงท่ำนมำถึงไม่ทนัเวลำตำมเท่ียวท่ีท่ำนจอง ท่ำนจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


