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วนัแรก สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ  
09.00 น. เจา้หนา้ที่ฝ่ายรถ รบัคณะที่สนามบินหาดใหญ่  หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ ขาไปแนะน าการจองไฟทต์ามนี ้

รถรับสนามบิน 09.00-09.30 ลงเรือ 11.30 (จองไฟล์มาถึงก่อน 09.00น.) 
รถรับสนามบิน 11.00-11.30 ลงเรีอ 13.30 (จองไฟล์มาถึงก่อน 11.00น.) 
จากนัน้ ออกเดินทางจากสนามบินหาดใหญ่ สูส่  านกังานเที่ยวสนกุทวัร ์สาขาปากบารา จ.สตลู  
 
 
 
 

11.00 น. เดินทางถึงส านกังานเที่ยวสนุกทัวร ์สาขาปากบารา ที่นี่ใหค้ณะไดท้ าการเช็คอินรบัตั๋วเรือและช าระยอดเงินส่วนที่
เหลือ จากนัน้คนรถจะน าคณะไปลงเรือเพื่อเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ 

**ก่อนลงเรือมีส่ิงทีค่ณะต้องช ำระเองคือ ค่ำท่ำเรือ 20 บำท และค่ำอุทยำน คนไทย 40 บำท ต่ำงชำติ 200 บำท** 
11.30 น. ไดเ้วลาอนัสมควร หลงัจากที่คณะไดน้ าตั๋วเรือที่ไดร้บัไปแลกเป็นคปูองเพื่อลง

เรือแล้ว จากนั้น ลงเรือสปีทโบ้ทแบบจอยเพื่อเดินทางไปยัง จุดแรกของ
โปรแกรม นัน้คือ เกาะตะรุเตา ที่นี่ใหทุ้กท่านไดแ้วะถ่ายรูปหรือขอพรไดท้ี่ศาล
เจา้พ่อตะรุเตา(แวะจดุนีป้ระมาณ 15-20นาที) 

โปรแกรมเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พัก Mountain Resort 
Low Season 15 พ.ค.66-15 ต.ค.66 

Mountain Resort รสีอรท์ หาดฝ่ังซันเซท็ รีสอรท์นีจ้ะเป็นจุดตัดระหว่างซันเซ็ทกับซันไรส ์
ท าให้วิวทีน่ี่สวยเป็นพเิศษ เพราะอยูห่น้าเกาะอาดังเลยค่ะ อีกทัง้ไฮลข์องรีสอรท์นีคื้อ 

ห้องอาหารห้องกระจก ทีส่ามารถมองวิวได้แบบ 180องศา 
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จากนัน้ น าคณะแวะจุดที่ 2 คือ เกาะไข่ หรือซุม้ประตูรกันิรนัดร ์ที่นี่เป็นจุดถ่ายภาพอีก
หนึ่งจุดที่เป็นไฮไลทข์องสตลู คือซุม้ประตหูินโคง้ เขาเล่าว่าถา้พาแฟนมาลอดซุม้
ประตแูห่งนี ้รกัครัง้นีจ้ะเป็นนิรนัดร ์(แวะจดุนีป้ระมาณ 15-20นาที) 

เทีย่ง อิสระมือ้เทีย่ง 
13.30 น. น าคณะเดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ เมื่อถึงแลว้ใหส้งัเกตป้ายของรีสอรท์ที่คณะไดจ้องไว ้เพราะจะมีเบลบอยมารอรบั

พรอ้มถือป้ายชื่อที่พกั เมื่อเห็นเบลบอยแลว้แจง้ชื่อที่จองไวก้บัเบลบอยไดเ้ลย จากนัน้เบลบอยจะน าคณะไปเช็คอิน
ยงัรีสอรท์ 

จากนัน้ พกัผ่อนตามอธัยาศยั หรือจะเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ ตามชายหาดต่างๆ อาทิ หาดซนัไรส ์ฝ่ังนัน้จะมีบารห์รือรา้นอาหาร
สไตล์บารค่์อนข้างเยอะ / หาดซันเซ็ท หาดฝ่ังนี ้ เหมาะส าหรับดูพระอาทิตย์ตก ซึ่งสวยมากๆ / หาดพัทยา 
รา้นอาหาร ถนนคนเดิน 7-11 หาของทานสะดวกมากๆ 

***ประมำณ 16.00 น.เป็นต้นไป จะมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยด ำน ้ำโทรนัดเวลำ เพ่ือไปด ำน ้ำในวันรุ่งขึน้*** 
ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำ 
พกั พาท่านเขา้พกั ณ รีสอรท์ที่คณะเลือกไว ้
วนัที่สอง เกาะหลีเป๊ะ - ด าน า้โซนตะวนัออก  
08.00 น. รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (1) 
09.00 น. น าคณะลงเรือหางยาวเพื่อไปด าน า้หมุ่เกาะโซนตะวนัออก(โซนหนา้เกาะ) 

 
 
 
 

 1.เกำะกระ จุดนี ้เป็นจุดด าน า้ที่อยู่บริเวณหนา้หาดซนัร ์มีปะการงั มากมาย อาทิ ปะการงัโอ่ง / ปะการงัผกักาด / 
ปะการงัสมอง และปลาปลาเสือเป็นจ านวนมาก 
2.อ่ำวแม่หม้ำย จดุด าน า้อีกหนึ่งจุดที่มีปะการงัแข็งเป็นแนวยาวจ านวนมาก ที่นี่เหมาะส าหรบัการด าน า้หนา้โลวซี
ซั่นเป็นอย่างมาก เนื่องจากกระแสลมค่อนขา้งที่อ่อนมากเมื่อเทียบกบัจดุนี ้
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3.อ่ำวเลือด เป็นจดุด าน า้ใกลก้บัที่ท าการอทุยานบนเกาะอาดงั - ราว ีนี่มีมีดอกไมท้ะเล และปลาหลายหลายสาย

พนัธุใ์หค้ณะชม 

 

 

เทีย่ง บริกำรอำหำรกล่อง ณ แหลมสน เกำะอำดัง (2) **เมื่อรบัประทานอาหารเสรจ็แลว้สามารถเล่นน า้หรือด าน า้ได้
ที่นี่ เพราะน า้ที่แหลมสนแห่งนีจ้ะใสกิ๊งงมาก และทรายก็ขาวมากๆอีกดว้ย 

บ่าย 5.เกำะอุเส็น  จดุด าน า้เกาะอเุส็นอยู่ไม่ไกลจากฝ่ังซนัไรสจ์ดุนีม้ีปะการงั และกลัปังหาเป็นจ านวนมาก 

6.อ่ำวประมง จดุด าน า้จดุทา้ยของทรปิ อยู่บรเิวณหาดซนัเซ็ท จดุนีก้รณีอากาสดีดี น า้จะใสปลาจะเยอะมากๆ 
***จุดด ำน ้ำแต่ละจุด จะด ำน ้ำได้ครบทุกจุดหรือไม่ขึน้อยู่กับสภำพอำกำศในวันเดินทำงเท่ำน้ัน*** 

ค ่ำ อิสระอำหำรค ่ำ 
พกั พาท่านเขา้พกั ณ รีสอรท์ที่คณะเลือกไว ้
วนัที่สาม เกาะหลีเป๊ะ - ท่าเรือปากบารา - สนามบินหาดใหญ่ 
08.00 น. บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม (3) 
ตามรอบเรือ เช็คอินเรือขากลบั จากเกาะหลีเป๊ะ ไปยงัท่าเรือปากบารา 

กรณีเรือกลับรอบ 09.30 ถึงท่าเรือปากบารา 11.00 น. รถจะรับคณะรอบ 11.30 ถึงสนามบินหาดใหญ่ 
 13.30-14.00 (จองไฟล์กลับหลัง  15.30น.เท่าน้ัน) 
กรณีเรือกลับรอบ 11.30 ถึงท่าเรือปากบารา 13.00 น. รถจะรับคณะรอบ 13.30 ถึงสนามบินหาดใหญ่ 
15.30-16.00 (จองไฟล์หลัง 17.00 น.เท่าน้ัน) 

บ่าย เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

สิน้สุดโปรแกรมทัวร ์3 วัน 2 คืน 
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ราคาต่อท่าน กรณีเดนิทางช่วงวันที ่ 15 พ.ค. - 31 ต.ค. 66 

จองห้อง+ด าน ้า+เรือไปกลับ 

ประเภทหอ้งพัก จันทร-์พฤหสับด ี ศุกร-์อาทติย ์
Deluxe Garden 3,544 บาท 3,950 บาท 

New Deluxe Garden 3,788 บาท 4,188 บาท 

Grand Garden 4,022 บาท 4,430 บาท 

Deluxe Sea View 4,588 บาท 4,988 บาท 

Villa Family พัก4ท่าน 3,544 บาท 3,950 บาท 

Ocean Pool Villa 7,388 บาท 8,988 บาท 

Honeymoon Jacuzzi 7,388 บาท 8,988 บาท 
 

 

ราคาต่อท่าน กรณีเดนิทางช่วงวันที ่ 15 พ.ค. - 31 ต.ค. 66 

จองห้อง+ด าน ้า+เรือไปกลับ+รถรับส่ง 

ประเภทหอ้งพัก จันทร-์พฤหสับด ี ศุกร-์อาทติย ์
Deluxe Garden 3,830 บาท 4,177 บาท 

New Deluxe Garden 4,033 บาท 4,388 บาท 

Grand Garden 4,250 บาท 4,599 บาท 

Deluxe Sea View 4,733 บาท 5,088 บาท 

Villa Family พัก4ท่าน 3,830 บาท 4,177 บาท 

Ocean Pool Villa 7,188 บาท 8,588 บาท 

Honeymoon Jacuzzi 7,188 บาท 8,588 บาท 
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ราคาต่อท่าน กรณีเดนิทางช่วงวันที ่ 15 พ.ค. - 31 ต.ค. 66 

จองห้อง+ด าน ้า+เรือไปกลับ+รถร้บส่ง+Dinner ข้ันต ่า 1มือ้ 

ประเภทหอ้งพัก จันทร-์พฤหสับด ี ศุกร-์อาทติย ์
Deluxe Garden 4,399 บาท 4,700 บาท 

New Deluxe Garden 4,588 บาท 4,888 บาท 

Grand Garden 4,766 บาท 5,066 บาท 

Deluxe Sea View 5,188 บาท 5,488 บาท 

Villa Family พัก4ท่าน 4,399 บาท 4,700 บาท 

Ocean Pool Villa 7,288 บาท 8,488 บาท 

Honeymoon Jacuzzi 7,288 บาท 8,488 บาท 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม.. 

1.ค่ารถรับส่ง *กรณีจองแบบรวมรถรับส่ง เท่าน้ัน 
2.ค่าเรือสปีทโบ้ทไป-กลับ 
3.ค่าที่พัก 2 คืน 
4.ค่าอาหาร 3 มือ้ ( มือ้เช้าทีโ่รงแรม 2 มือ้ + มือ้เที่ยงตอนไปด าน ้าแบบกล่อง 1 มือ้) 
5.ค่าทริปด าน ้าโซนตะวันออก 1 วัน 
6.ค่าหน้ากากด าน ้า + เสือ้ชูชีพ  
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
อัตราค่าบริการนียั้งไม่รวม.. 
1.ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (กรณตี้องการใบเสร็จเพ่ือเบิก) 
2.ค่าอาหารมือ้อื่นๆ นอกเหนือจากทีร่ะบุ 
3.ค่าบริการเสริมอื่นๆเพ่ิมเติมนอกเหนือจากทีร่ะบุ 
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