
 
 
 
 

ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 3 วนั + พกับนเกาะ 2 คนื 

พักที ่Chareena Garden Resort 

 

Promotion ( อัพเดทเรยีวไทม ์ทางไลนน์ี้ @teawsanooktour) 

  

 

 

เดนิทาง 15 พ.ค.- 30 ก.ย. 64 

 

 



 
 
 
 

วันแรก เดินทางไปหลีเป๊ะ 

เช้า ตามเที่ยวบิน รับลกูค้าจาก สนามบินหาดใหญ่ / ในเมืองหาดใหญ่ / สนามบิน

ตรัง เวลา 09.30 น. และ 11.30 น. 

มาถึง ท่าเรือปากบารา มีเรือไปหลีเป๊ะ 2 รอบ คือ รอบ 11.30 น. และ 13.30 น. (รอบ

เรือมีแวะเกาะไข่บางเที่ยวเรือ ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศหน้างาน) 

เมื่อ ถึงเกาะหลีเป๊ะ บางรีสอร์ท มเีจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมารับ แต่บางรีสอร์ทท่านต้อง

ไปเช็คอินที่รีสอร์ทเอง (ต้องเช็คกบัเจ้าหน้าที่ก่อนจอง) 

 จากนัน้เชิญท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

 

วันท่ีสอง วันทริปด าน า้ (เฉพาะท่านท่ีจองแบบรวมทริปด าน า้) 

เช้า รับประทานอาหารเช้า (1) เฉพาะรีสอร์ทที่รวมอาหารเช้าในห้องพกัให้แล้ว

เท่านัน้ 

09.00 น. ออกไปด าน า้ดปูะการัง ตามจดุต่าง โซนหน้าเกาะหรือโซนตะวนัออก ซึง่มีจุด

ต่างๆ ดงันี ้ 

 1.เกาะกระ  

2.อ่าวแม่หม้าย 

3.อ่าวแหลมสน เกาะอาดงั ท่านที่พร้อมจะเดิน ขึน้เขา สามารถเดินไปชม น า้ตก

โจรสลดั หรือผาชะโด บนเกาะอาดงัได้ด้ายครับ 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ชายหาด แบบกลอ่ง (2) 

4.กองหินขาว 

5.เกาะอเุส็น 



 
 
 
 

6.อ่าวประมง  

กรณีคณะเดินทาง ช่วงวนัท่ี 15 - 31ต.ค.64 เท่ียวสนกุทวัร์จะพาท่านด าน า้ดู

ปะการัง หลีเป๊ะโซนใน ซึ่งประกอบด้วย เกาะต่างๆ ดงันี ้เกาะหนิงาม ร่องน า้
จาบัง เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะราว ี

** หมายเหต:ุ: ส าคญั... การเที่ยวหลีเป๊ะหน้าโลซีซัน่ จดุด าน า้อาจจะได้ไม่ครบทกุจดุ หรือ 

โปรแกรมน าเที่ยวจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึง่ทาง เที่ยวสนกุทวัร์ขอสงวนสิทธ์ิ ใน

การเปลี่ยนแปลงทัง้หมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ลกูค้าทราบลว่งหน้า 

วนัท่ีสาม เดินทางกลบั 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (3) 

รอบเรือกลบั ลกูค้าเลือกเรือกลบัได้ มีรอบ 09.30 น. และ 11.30 น. (แต่รอบเรือขากลบัทาง

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกาปรับลดรอบเรือตามสถานการณ์ ปริมาณลกูค้าที่มีมา

หลีเป๊ะ) 

 

จองทัวรท์างไลน ์@teawsanooktour 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

เดนิทางชว่ง 15-31 พ.ค. 64 //1 ม.ิย. – 30 ก.ย.  64 

ราคาแพค็เกจทวัร์ต่อท่าน 

ประเภทห้องพกั ราคาไม่เอาด าน า้ 
15-31 พ.ค. 64 

ราคารวมด าน า้ 
15-31 พ.ค. 64 

ราคาไม่เอาด าน า้ 
15-31 พ.ค. 64 

ราคารวมด าน า้ 
15-31 พ.ค. 64 

Double Bungalow พัก 2 ท่าน 2,050 2,400 1,850 2,200 
Triple Bungalow พัก 3 ทา่น 2,023 2,373 1,883 2,233 
Family Bungalow พัก 4 ทา่น 2,010 2,360 1,900 2,250 

 

กรณีเดินทางตรงวันท่ี 3-4 มิ.ย/24-28 ก.ค./12-15 ส.ค.64 เพิ่มท่านละ 300 บาท 

กรณีต้องการรถรับส่งด้วย เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 

 

ราคาทีล่กูคา้เห็นรวมแลว้ดังนี้ 

✓ คา่เรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลับ) เฉพาะทา่นทีจ่องแบบรวมรถรับสง่เทา่นัน้ 

✓ คา่เรอืหางยาวใชใ้นการด าน ้าวันที ่1 (แบบจอยทัวร)์ 

✓ คา่ทีพ่ัก  2 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทา่น) 

✓ คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กาก และ เสือ้ชชูพี) 

✓ คา่อาหาร 3 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  

✓ คา่ผลไม ้และ น ้าดืม่ บรกิารวันไปด าน ้าดปูะการัง 

✓ คา่ประกนัภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 
บาท 

✓ คา่เจา้หนา้ทีค่นเรอื ชว่ยดแูล ในวันไปด าน ้าดปูะการัง  

 

สิง่ทีท่า่นตอ้งไปจ่ายเพิม่เอง 

1.คา่อทุยาน 40 บาท และคา่ธรรมเนียมทา่เรอื 20 บาท 

2.คา่อาหารบา้งมือ้ที ่ทีย่ังไมม่ใีนโปรแกรม 

3.คา่ใชจ้า่ยอืน่ ทัง้หมดทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการน าเทีย่ว 


