
 

 

 

 

  

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
 

กรณีพัก CASA DE LIPE RESORT อยู่หาดซันเซต็ 

ราคาถูกที่สุด 7,050 ฿ 

 
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

วันที่แรก 
เช้า ตามเที่ยวบินของลูกค้า รถของเที่ยวสนุกทัวร์รับ ท่านจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีเวลา รับวนัละ 2 เที่ยว 

ดงันี ้ครับ 
รถรับจากตวัเมืองหาดใหญ่ รอบ 08.00-08.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถรับจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถรับจากตวัเมืองหาดใหญ่ รอบ 10.00-10.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 
รถรับจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 



 

 

 

 

  

ตามเวลา เมื่อ ท่านเดินทางมาถึง ที่ท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินที่ เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตั๋วเรือ และ รอ
เวลาลงเรือ ตามเที่ยว เรือของท่าน ซึง่ เรือ มีทัง้หมด วนัละ 2 เที่ยว ดงันี ้
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30 น. 
- ลงเรือรอบ 13.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข่ และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 15.30 น. 

 เมื่อได้เวลาตามเที่ยวเรือของท่าน ลกูค้าลงเรือ เดินทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน 📌 เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรือรอบ 

11.30 น. แวะให้ลกูค้าถ่ายรูป 15-20 นาที) 

จากนัน้พาคณะเดินทางต่อสู ่📌 เกาะไข่  (แวะเฉพาะเรือรอบ 11.30 น. / 13.30 น.) 
ซุ่มประตหูินรักนิรันด์ิ แวะให้นกัท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาท ี
                                     
 
                                                
 
 

ถึง เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเข้าจอดที่ชายหาดพัทยา จากนัน้ให้ท่านรอรับกระเป๋า และ สงัเกต 
ป้ายของรีสอร์ท ที่ มีพนกังานของรีสอร์ท ชปู้ายรอรับอยู่ 
และ พนกังานของรีสอร์ทช่วยท่านในการถือ กระเป๋า เข้าไปเช็คอิน ที่รีสอร์ท 

เท่ียง ให้ท่านอิสระอาหารเที่ยง 
 จากนัน้ให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ มี จุดที่น่าสนใจมากมาย เช่น เลน่น า้หน้าชายหาดพทัยา , เดินชม

ย่านถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ ซึง่เปิดทกุวนั , หลงั 17.30 น.แนะน าให้ท่านไปชม พระอาทิตย์ตก ที่ หาด
ซนัเซ็ต 

ค ่า  ลกูค้าอิสระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  //  มีร้านอาหารเยอะ หลายแบบ ที่ย่านถนนคนเดินเกาะหลี
เป๊ะ 

นดัหมาย ช่วงระหว่าง 18.00 น. – 20.00 น. (ให้ท่านเปิดโทรศพัท์ไว้ จะมีเจ้าหน้าที่ของเที่ยวสนุกทวัร์โทรนดัแนะ จดุ
ที่มาพร้อมกนั เพื่อไปด าน า้ดปูะการังในวนัพรุ่งนี)้ 

พกั เลือกที่พกัจากแพคเกจได้เลยครับ 
วันท่ีสอง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1) 
09.00 น. ทกุท่านมาพร้อมกนั ที่ จดุนดัพบ เพื่อเช็คชื่อ และ ลงชื่อสง่ประกนัภยัการเดินทาง พร้อมทัง้รับฟัง

ค าแนะน าต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของเรา 



 

 

 

 

  

09.30 น. จากนัน้น าท่านเดินทางต่อไปยงั 📌 หาดทรายขาว-เกาะราวี น าท่านเลน่น า้หน้าชายหาดพร้อมกบัหมู่

ปลานานาชนิด จากนัน้น าคณะ ด าน า้ดปูะการังต่อ ณ 📌 จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง น า
ท่าน 

ชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง (2) แบบเซ็ตกล่อง + ผลไม้และน า้ดื่ม 

(หากคณะเดินทางเป็นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ต้องการให้เราจดัอาหารเป็น บฟุเฟ่ต์ให้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 
ในขัน้ตอนการจองทวัร์ครับ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนิดหน่อยจ้า) 

 และน าท่านเดินทางสู ่📌 เกาะหนิงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ด าน า้ดปูะการัง ที่ด้านหลงั 
เกาะหินงาม 

หลงัจากนัน้น าท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอนัสวยงาม   ณ 📌 ร่องน า้จาบัง 
 

15.30 น. เมื่อได้เวลาที่เหมาะ สม พาคณะเดินทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 จากนัน้เชิญ ท่านพกัผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอีธยาศยั 

(ลกูค้า อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวนั จ้า) 
วันท่ีสาม 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) 
 จากนัน้เชิญท่านพกัผ่อนได้ตามอธัยาศยั เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบัสู ่ท่าเรือปากบารา ซึง่จะมีเวลาเรือ

กลบั ดงันี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปสง่ที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปสง่ที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
หมายเหต ุ:: รีสอร์ทที่ เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะให้ลกูค้าเช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น. 
เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 



 

 

 

 

  

 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพค็เกจ 3 วนั 2 คืน  
เดินทางช่วงไฮซีซ่ัน วนัที่ 01 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ราคาที่ลกูค้าเห็นรวมแล้วดงันี ้

✓ ค่ารถรับสง่ จากสนามบิน หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับสง่เท่านัน้) 

✓ ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลบั) 

✓ ค่าเรือหางยาวใช้ในการด าน า้วนัที่ 2 (แบบจอยทวัร์) (กรณีต้องการ อพัเกรดเป็นเรือเหมาสอบถามเพิ่ม) 

✓ ค่าที่พกั  2 คืน ตามที่ระบใุนรายการน าเที่ยว  ( พกัห้องละ 2 ท่าน ) 

✓ ค่าอปุกรณ์ด าน า้ (หน้ากาก และ เสือ้ชชูีพ) 

✓ ค่าอาหาร 3 มือ้ตามที่ระบใุนรายการน าเที่ยว  

✓ ค่าผลไม้ และ น า้ด่ืม บริการวนัไปด าน า้ดปูะการัง 

✓ ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

✓ ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดแูล ในวนัไปด าน า้ดปูะการัง  

ประเภทหอ้งพกั 1 - 31ต.ค. 65 
1 พ.ย.–20 ธ.ค.65 
11 ม.ค.–31 พ.ค.66 

21 ธ.ค.–10 ม.ค.66 

Superior Ocean Pool Villa 8,500 10,600 11,111 

Deluxe Ocean Pool Villa 9,700 11,200 11,700 

Ocean Front Pool Villa 9,700 11,200 11,700 

Superior Family Ocean Pool Villa พัก 4 7,050 8,700 9,100 

Deluxe Family Ocean Pool Villa พัก 4  7,200 8,900 9,300 

หมายเหตุ :  กรณีตอ้งการรถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพิ่มท่านละ 400 บาท 



 

 

 

 

  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าอาหารค ่า ที่ ยงัไม่มีในแพคเกจทวัร์ (ลกูค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) 
x ค่าทา่เรือปากบารา 20 // ค่าอทุยาน 40 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผู้ เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้

ด าเนินการส ารองที่พกัและพาหนะในการเดินทางลว่งหน้า  (หลงัจาก ทางบริษัทฯ จองห้องพกัแล้ว ไม่สามารถคืน ห้องพกัได้
ทกุกรณี) 

 
 
เงือ่นไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ าถือวา่

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หากห้องท่ีท่านท าจองมากับทาง บริษทัเท่ียวสนุกทัวร์ฯ  เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินท่ีบริษทัเก็บมาจากลูกคา้ ดังนั้นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทนัหัน 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 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพ็คเก็ตด า
น ้า ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อย่างนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้ าเตม็จ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่าน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


