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ใบเสนอราคา 

ทัวร์เกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คืน 
จุดท่องเท่ียว มีดงัน้ี 
Day 1 :: หาดใหญ่ – ปากบาราววิพอ้ย – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ 
Day 2 :: ทริปด าน ้าโซนใน (เกาะหินงาม 2 จุด – ร่องน ้าจาบงั – เกาะอาดงั – เกาะยาง – เกาะราว)ี  
Day 3 :: เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หินสี สะพานขา้มกาลเวลา เกาะโตะ๊หงาย – หาดใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
วนัท่ีแรก สนามบินหาดใหญ่-ววิพอ้ย ปากบารา - ท่าเรือปากบาราสตูล – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ       (- / L / D ) 
08.30 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ สนามบินหาดใหญ่ หรือ ในตวัเมืองหาดใหญ่ 

จากนั้นเดินทางมุ่งหนา้สู่ท่าเรือปากบารา  
10.30 น. ก่อนถึงท่าเทียบเรือปากบารา แวะให้ท่าน ถ่ายรูป ปากบาราวิวพ้อย เก็บไวเ้ป็นท่ี

ระลึกวา่คร้ังหน่ึงท่านไดม้าเยอืน อ.ละงู ท่าเทียบเรือปากบารา  
ก่อนเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ  
 

11.00 น. เดินทางถึง ท่าเทยีบเรือปากบารา จากนั้นใหอิ้สระเปล่ียนเส้ือผา้ ซ้ือของใชส้วนตวั 
11.30 น.  จากนั้น น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน เกาะตะ

รุเตา ท่านจะไดรั้บฝังเร่ืองราวผ่านการร้อยเรียงของมคัคุเทศก์ผูช้  านาญในเส้นทางน้ี 
และท่านจะสบายใจมากข้ึนดว้ยกบัทีมสตา๊ฟผูเ้ป็นมิตร  
 

 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง ณ.เกาะตะรุเตา   (1) อาหารเซ็ตกล่อง + น ้ าด่ืม และน ้ าหวาน น ้ าอกัลม 
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กรณีตอ้งการเปล่ียนเป็นอาหารบุฟเฟ่ 4  อยา่ง เพ่ิมท่านละ 100 บาท (เราสามารถจดัใหท่้านได)้ 
 หลงัจากนั้น น าคณะสู่ เกาะท่ีเป็นสญัญาลกัษณ์ทางการท่องเท่ียวของสตูล ณ เกาะไข่ เกาะท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวรู้จกั

มุขแทแ้ห่งอนัดามนันั้นคือ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา ให้คณะไดถ่้ายรูปและมีเวลาในการลอดซุม้ประตูหิน
ธรรมชาติกลางทะเลท่ีเม่ือถ่านรูปออกมาแลว้ท่านจะไม่ลืมวา่คร้ังหน่ึงท่านไดม้ายืนอยู่ ณ ท่ีแห่งน้ี เกาะไข่ ทะเล
สตูล 

 
 จากนั้นใหท่้านอิสระบริเวณ เกาะหลีเป๊ะ 
ถึง เกาะหลีเป๊ะ เม่ือเดินทางมาถึงท่ี เกาะหลีเป๊ะ เรือเขา้หนา้ชายหาด จากนั้น ลูกคา้ตามไกดเ์ขา้เช็คอินท่ีรีสอร์ท โดยมีเจา้หนา้ท่ีของ

รีสอร์ท มาช่วยดูแลเร่ือ กระเป๋า และสมัภาระใหท่้าน ดว้ย 
ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบเซ็ตโตะ๊ ณ หอ้งอาหาร (2) 

(กรณี ลูกคา้ตอ้งการ งานเล้ียงสงัสรรค ์เฉพาะกรุ๊ปของท่าน รบกวนแจง้ขอราคาเพ่ิมท่ีเจา้หนท่ี้ของเรา ก่อนจอง
ทวัร์) 

 ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ตอนค ่า ลูกคา้สารถ เดินไปชม พระอาทิตยต์ก ท่ี หาด Sunset ได ้
และยา่ลืม คุณลูกคา้ไปเดินเล่น ท่ียา่นถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ กนันะครับ  
(เปิดทุกวนั คนจะเยอะเวลา 18.00 น. – 23.00 น.) 

พกั เลือกรีสอร์ทจากดา้นล่างตารางไดเ้ลยครับ 
 

วนัท่ีสอง เกาะหลีเป๊ะ – อ่าวเรือใบ – เกาะยาง - หาดทรายขาวราวี– เกาะหินงาม – หลังเกาะหินงาม – ร่องน ้ าจาบัง                                                                                                                                          
(B/ L / D)                                                                                                      

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3) 
09.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัพบหนา้ลอ็บบ้ีของรีสอร์ท 

จากนั้นท่านเดินทางสู่ อ่าวเรือใบ เพ่ือทดลอง และ ฝึกใชอุ้ปกรณ์ด าน ้ า จากนั้นเดินทางไปด าน ้ าชมปะการัง ณ เกาะ
ยาง  จากหลงัด าน ้ ากนัอยา่งจุใจ เดินทางมุ่งหนา้สู่ หาดทรายขาว เกาะราว ีเพื่อทานอาหารเท่ียง 
  

 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง  ณ หาดทรายขาวราว ี(4) แบบเซ็ตกล่อง + น ้าด่ืม และ ผลไม ้+ น ้ าอดัลม  
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กรณีตอ้งการเปล่ียนเป็นอาหารบุฟเฟ่ 4 อยา่ง เพ่ิมท่านละ 150 บาท (เราสามารถจดัใหท่้านได)้ 
  

 
 
 
 
 
 และน าท่านเดินทางสู่ ณ เกาะหินงาม และด าน ้ าชมปะการัง ท่ีมีความหลากหลาย หลงัเกาะหินงาม หลงัจากนั้นน า
ท่านชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ ร่องน ้ าจาบงั 
 

ค ่า  บริการอาหารค ่าแบบเซ็ตโตะ๊ ณ ร้านอาหาร  (5) 
 
 
 

 
พกั เลือกรีสอร์ทจากดา้นล่างตารางไดเ้ลยครับ  

 
วนัท่ีสาม เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบาราสตลู – สะพานขา้มกาลเวลา  –  สนามบินหาดใหญ่                                  (B/-/-)                                                           
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (6)  
09.30 น.  เดินทางออกจากเกาะหลีเป๊ะ มุ่งหนา้สู่ท่าเทียบเรือปากบารา  
11.00 น. เดินทางถึงท่าเรือปากบารา จากนั้นใหท่้านอิสระเขา้หอ้งและเดินทางต่อสู่สะพานขา้มกาลเวลา 
11.30 น. น าคณะทุกท่านเดินถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ท่ีน่ีมีสะพานเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติท่ีสวยงาม บริเวณ

เขาโตะ๊หงายหรือ สะพานขา้มกาลเวลา เป็นแนวลอยเล่ือนของแผ่นเปลือกโลก ซ่ึงเป็นตวัแบ่งหิน ท่ีมีอายแุตกต่าง
กนั 2 ยคุ เหมือนเป็นเขตขา้มกาลเวลา 
 
 
 
 

15.30 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวสัดิภาพพร้อมทั้งรอยยิม้และความประทบัใจ 
เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ใหถู้กใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
 
 
 



 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะหลเีป๊ะสตลู.com       
                                                      

 
ราคาทีเ่สนอรวมแล้ว ดังนี ้::  

1. ค่าเรือ Speed Boat เดินทางไปกลบั (กรณีกรุ๊ป ท่ี เท่ียวดว้ยเรือหางยาว) 
2. ค่าเรือหางยาว พาเท่ียวตามเกาะ  (กรณีเดินทางไปกลบั ดว้ยเรือ Speed Boat) 
3. ค่า เรือ Speed Boat ตลอดการเดินทาง (เฉพาะกรุ๊ป ท่ีใชเ้รือสปีทโบท้ตลอดการเดินทาง) 
4. ค่าอุทยาน ส าหรับคนไทย (ต่างชาติเพิ่ม 200 บาท) 
5. ค่าธรรมเนียมท่าเรือปากบารา 
6. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามโปรแกรมทวัร์ ( มี 6 ม้ือ) 
7. ค่าท่ีพกั 2 คืน ตามโปรแกรมทวัร์ 
8. ค่าไกดดู์แล ตลอด 3 วนั 2 คืน 
9. ค่าสตา๊ฟ ดูแล ตลอด 3 วนั 2 คืน 
10. ค่าขนม น ้าด่ืม ผลไม ้บริการระหวา่งทริป 
11. ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 

 
Option Tour กรณลีูกค้าต้องการเพิม่ 

1. หอ้งประชุมสัมมนา และ คาราโอเกะ 
2. อาหารเท่ียง แบบ บุฟเฟ่ต ์
3. ตอ้งการเพิ่ม อาหารเท่ียง วนัท่ี 3 ของโรแรมทวัร์ 
4. ความตอ้งการพิเศษอ่ืนๆ ของทางกรุ๊ป 

 
เง่ือนไขการจองทวัร์ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ าถือวา่ท่านยงั
ไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงัโรงแรม 
หากหอ้งท่ีท่านท าจองมากบัทาง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเตม็หรือมีไม่เพียงพอ ลูกคา้จะตอ้งเปล่ียนประเภทหอ้ง และอาจจะ
มีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านั้น  
- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าหอ้งแพงกวา่ เงินท่ีบริษทัเก็บมาจากลูกคา้ ดงันั้นหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทนัหนั หรือ ยกเลิก โดย
ท่ีทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนห้องได ้ทางบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่มจากลูกคา้ เพื่อ ให้
พอกบัค่าใช่จ่ายทั้งหมด ท่ี ช าระไปก่อนแลว้ 
- หลงัจาก ท่ีลูกคา้ โอนเงินมาแลว้ รบกวนลูกคา้ส่งสลิปโอนเงิน มายงัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในเวลา 
08.00 น. – 17.00 น. 
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- หลงัจากลูกคา้โอนจองมดัจ ามาแล้วก าลงัรอเดินทาง ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางได้ กรณี
ตอ้งการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ทางบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
- กรณีท่านจองแพค็เก็ตทวัร์ท่ีรวมแพค็เก็ตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพค็เก็ตด าน ้ า ท่าน
ตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อยา่งน้อง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้ าเต็มจ านวน แต่กรณีท่านมาแจง้ยกเลิก
ภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
- กรณีท่านจองแพค็เก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟทห์รือไฟทดี์เลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋
รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  
- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือตัว๋เรือ
และตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 
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ภาพห้องพกั 
 

ห้องพดัลม 
 
 
 
 
 
 

ห้องทวนิ 
 
 
 
 
 
 

ห้อง Air Standard  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ห้อง Air Superior  
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ห้อง Air Deluxe  
 
 
 
 
 
 

ห้อง Air Villa  
 

 
 

 

 

  

 
Standard Family  พกั 4 ท่าน 
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Family พกั 8 ท่าน 
 
 


