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โปร::  ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 

ทวัร ์+ ทีพ่กั 

ทัวรเ์กาะหลเีป๊ะ + พกัที ่เมา้เทน่รสีอรท์ 3 วัน 2 คนื  เทีย่วสนุกทวัรฯ์ เราจัดทัวรเ์กาะหลเีป๊ะ 

ทัง้แบบ แพคเกจทัวร ์และ แบบ ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ แบบเหมาทัง้กรุป๊ ท าใหล้กูคา้สามารถ

เลอืกใชบ้รกิารเราไดท้กุรปู แบบ บา้งทา่นม ีทีพ่ักอยูแ่ลว้ ก็แคม่าจอง เรอื รถ เพิม่กบัเราก็ได ้ 

ทา่นทีต่อ้งการหอ้งพกั ววิสวยๆ รสีอรท์สวยๆ อยูบ่นเนนิเขา และตอ้งการดพูระอาทติยต์กยาม

เย็น หนา้รสีอรท์ เราขอแนะน า แพคเกจทวัร ์พัก เมา้เทน่รสีอรท์ 3 วนั 2 คนื ดงันี้ 

 

ราคาเริม่ที ่ทา่นละ  ฿ (ดรูายละเอยีดทา้ยโปรแกรมทวัรอ์กีครัง้ครบั) 

ราคาที ่เหน็รวมแลว้ดงันี ้:: 

1.คา่รถรับสง่ จากสนามบนิหาดใหญ ่(กรณีจองแบบ รวมรถรับสง่ดว้ย) 

2.คา่ทีพั่ก ที ่เมา้เทน่รสีอรท์ 3 วนั 2 คนื 

3.คา่อาหาร 3 มือ้ (เชา้ 2 มือ้ เทีย่ง 1 มือ้) 

4.คา่โปรแกรมทัวรร์อบเกาะ 1 วนั 

5.คา่อปุกรณ์ด าน ้าตืน่ หนา้กาก และชชูพี 

6.คา่เรอืหางยาวน าเทีย่ว ตามเกาะ แบบจอย 

7.คา่เรอืสปีทโบท้ (Speed Boat) เดนิทางไปกลับเกาะหลเีป๊ะ 

8.คา่ปรกันภัยการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 
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รายละเอยีดการเดินทาง :: ระหว่างวนันี ้ - 15 พ.ค. 62 
วนัแรก รับจากสนามบนิ หรือ หาดใหญ่ มายงัท่าเรือปากบารา 

รถรับ รถของเทีย่วสนุกทวัร์ วนรับลูกคา้ จากในเมอืงหาดใหญ่ หรือ ทีส่นามบินหาดใหญ่ ตามเท่ียวบินของลูกคา้ 

ซ่ึงเรามีเท่ียวรถรับ เวลาต่างๆ ดงัน้ี เวลา 09.30 /11.30 /13.00 

จากนั้น พาคณะเดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา  

เท่ียวเรือ รอบเรือท่ีลูกคา้สามารถลงไป เกาะหลเีป๊ะได ้มีเวลาดงัน้ี 

เวลา 09.30 /11.30 /11.30 / 15.30  

เรือรอบ 09.30 แวะเกาะไข่ // เรือรอบ 11.30 แวะเกาะตะรุเตา และเกาะไข่ // รอบ 13.30 แวะเกาะไข่  // รอบ 15.30 เรือ

วิง่ตรงจากปากบาราไป เกาะหลเีป๊ะเลย 

11.30 น. เรือออกจากท่าเรือปากบารา เพ่ือเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ 

 เรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ แวะเกาะไข่ แลว้ไปเกาะหลีเป๊ะ 

14.00 น. เม่ือ เรือ ไปถึง เกาะหลีเป๊ะ สงัเกต ป้าย ของรีสอร์ท  Moumtain Resort ซ่ึงจะมีเจา้หนา้ท่ีของรีสอร์ทมารอรับ จากนั้น 

เขา้เช็คอินท่ี  MOUNTAIN RESORT KOH LIPE 

 จากนั้นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

ค ่า อิสระรับประทานอาหารค ่า เราแนะน าท่านเดินไปชม ท่ี ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ ซ่ึงมีอาหารซีฟู๊ ต ใหเ้ลือกทาน

มากมาย หรือ จะหาของทานเล่นอยา่งโรตีชาชกั ก็มีใหเ้ลือกหลายเจา้ครับผม 

วนัทีส่อง เทีย่วตามเกาะ 1 วนั (เทีย่ว 6 จุด 5 เกาะ) 

(เกาะหลเีป๊ะ-เกาะหินงาม 2 จุด-เกาะยาง-เกาะราว-ีเกาะอาดงั-ร่องน า้จาบัง) 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (1/3) 

09.00 น. พร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย หนา้ชายหาด จากนั้นลงทะเบียน เพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่ ทริปเกาะหลีเป๊ะ 1 วนั 

09.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะต่างๆ คือ, 
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1.เกาะหินงาม เป็นจุดท่ีลูกคา้จะไดไ้ปถ่ายรูปท่ีหนา้ชายหาดหินทั้งเกาะ และ หลงัจากนั้นก็ไปด าน ้ าต้ืนดูปะการังท่ี

ดา้นหลงัของ เกาะหินงาม 

 

2.ร่องน า้จาบัง จุดดูปะการัง 7 สี ท่ีสวยท่ีจุดของเกาะหลีเป๊ะ แต่จะเป็นร่องน ้ าซ่ึงทางอุทยานได ้ผกูทุ่นไวใ้หส้ าหรับ

นกัท่องเท่ียวได ้ด าดูปะการังไดส้ะดวกครับผม 

 

3.เกาะยาง คือ จุดดูปะการัง ท่ีเป็นอ่าวเลก็ๆ อยู ่ระหวา่ง เกาะอาดงั กบั เกาะราว ีจุดน้ี ท่านจะไดช้ม ปะการังผกักาด มี

ปลาเสือ 
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จากนั้น เราเดินทางต่อ ไปยงั หาดทรายขาว เกาะราว ีเพื่อ เป็นจุดพกักลางวนั 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ชายหาดของเกาะราว ี(2/2) 

(กรณีเป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะ เราสามารถจดัใหเ้ป็น อาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ตไ์ดค้รับ) 

จากนั้น เชิญท่านเดินถ่ายรูปหนา้ชายหาด หรือจะเล่นน ้ าหนา้ชายหาดก็สามารถท าได ้ เกาะราว ีจะมีจุดเด่น ตรง

ชายหาดสีขาวละเอียด และ มีจุดถ่ายรูปสวยๆ เยอะมาก 

 

5.จากนั้นเดินทางต่อสู่ เกาะอาดงั เป็นจุดดูปะการัง และเล่นน ้ าหนา้ชายหาด จุดน้ีจะมีปลา เสือ และปลานกแกว้ มาก

ครับ ท่านสามารถ เล่นน ้ าหนา้ชายหาด หรือ จะด าน ้ าต้ืนดูปะการังไดค้รับ 

16.00 น. เรือพาคณะเดินทางกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ 

เม่ือ ถึง เกาะหลีเป๊ะ เชิญท่านพกัผอ่นไดต้ามอธัยาศยั 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – หาดใหญ่ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3/3) 

จากนั้น เชิญท่านเตรียมตวัเช็คเอาร์ท เก็บสมัภาระของท่าน และ ถ่ายรูป  เดินเล่น ระหวา่งรอเวลาเรือไดต้ามอธัยาศยั 

รอบเรือ รอบเรือของเราท่ีท่านสามารถ เลือกเดินทางกลบั จากเกาะหลเีป๊ะ ไดมี้ดงัน้ี  
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รอบ 09.30 น. // 11.30 / 13.30 /16.00 น. 

แต่ส าหรับท่านท่ี ตอ้งเดินทางต่อไปยงัสนามบิน ท่านสามารถเลือกเรือเท่ียวกลบัไดไ้ม่เกินเท่ียว 13.30 น. 

รอบรถ เท่ียวรถท่ีจะไปส่งลูกคา้ท่ี หาดใหญ่ หรือสนามบินหาดใหญ่ มีดงัน้ี รอบ 11.30  /13.30 /15.30 

(รถใชเ้วลาวิง่จากท่าเรือปากบาราไปสนามบินหาดใหญ่ หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ 1.30 -2 ชม.) 
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อตัราค่าบริการท่านละ 

 
**** กรณีตอ้งการรถรับ-ส่ง จากสนามบินหาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ จ่ายเพ่ิมท่านละ 400 บาท 

 
Promท่ี 1:: แพคเกจ หลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน ส าหรับท่านท่ีมีห้องพกัอยูแ่ลว้ จองแพคเกจน้ีเลย คุม้กวา่ 
เรามีใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.รถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในตวัเมืองหาดใหญ่ 
2.เรือสปีทโบท้เดินทางไป และ กลบั แลว้ เรือ จอดหนา้ชายหาดใหเ้ลย ท่านไม่ตอ้ง ต่อเรือเล็กท่ีโป๊ะ 
3.ค่าเรือหางยาวพาเท่ียวรอบเกาะ 1 วนั 
4.ค่าทริปเท่ียว ตามเกาะต่างๆ 1 วนั โซนหนา้เกาะหลีเป๊ะ มี เกาะหินงาม ร่องน ้าจาบงั เกาะยาง หาดทรายขาวเกาะราว ีอ่าวสอง
เกาะอาดงั 
5.อาหารเท่ียง แบบกล่อง 1 ม้ือ 
6.ประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุดท่านละ 1 ลา้นบาท 
ทั้งหมด 6 ข้อนี ้เราขายท่านเพยีงท่านละ 1,666 บาท (ดูยงังัยกคุ้็มกว่า คิดยงังัยเรากถู็กกว่าเห็นๆ) 
 

 

ประเภทห้อง 

16 ต.ค. – 31 ต.ค.61 1พ.ย. – 19 ธ.ค.61 

11 ม.ค.- 9 เม.ย.62 

17-15 พ.ค.62 

20 ธ.ค. -10 ม.ค. 62 

10 – 16 เม.ย. 62 

Deluxe Garden 3,333.- 4,333.- 4,833.- 

Grand Garden 4,333.- 5,933.- 6,333.- 

Villa Family Bungalow 3,733.- 4,933.- 5,588.- 
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Proท่ี2 :: แพคเกจไปเท่ียวหลีเป๊ะ ก่ี วนั ก็ราคาเดิม (ตัว๋รถรับส่ง + เรือไปกลบั) 
เรารวมใหท้่านแลว้ ดงัน้ี 
1.ค่ารถรับส่งจากสนามบิน หรือ ในเมือง 
2.ค่าเรือสปีทโบท้ เดินทางไปกลบั ท่าเรือปากบารา เกาะหลีเป๊ะ เรือจอดหนา้หาดเกาะหลีเป๊ะใหท้่านเลยไม่ตอ้งต่อเรือเล็ก 
 
ทั้งหมด 2 ข้อนี ้ราคา เพยีงท่านละ 1,188 บาท (ถูกทีสุ่ดแล้วการันตีได้) 
 
อตัราค่าบริการนี้รวม   

 ค่าเรือจอยสบีทโบท้ ( เดินทางไป ) เรือจอดหนา้ชายหาดเลยครับ 
 ค่าเรือจอยหางยาวในการด าน ้ าวนัท่ี 2 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 3 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (เฉพาะวนัด าน ้า)  

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่  
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนวนัเดินทางอย่างน้อย 7 วนั กรณีนกัท่องเท่ียวไม่ช าระ

เงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่า
นกัท่องเท่ียวสละสิทธิการเดินทางในทวัร์นั้นๆ 

http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/
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- การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ ไลน์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี 
วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 17.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 12.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุด
นกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบริษทั 

เงื่อนไขการยกเลกิการเดินทาง 
- กรณีท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นกัท่องเท่ียว(ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) 

จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษทัอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพื่อแจง้ยกเลิกการจองกบัทาง
บริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบริษทัไม่รับยกเลิกการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 

- กรณีนกัท่องเท่ียวตอ้งการขอรับเงินค่าบริการคืน นกัท่องเท่ียว (ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล์ หรือ
เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษทัอย่างใดอย่างหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบ
หนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น โดยมีเง่ือนไขการคืนเงินค่าบริการดงัน้ี 

1. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
2. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการท่ีช าระแลว้ 
3. ยกเลิกก่อนวนัเดินทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริงจากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว 
เช่น การส ารองท่ีนัง่ตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ีพกัฯลฯ 
การเดินทางท่ีตอ้งการันตีมดัจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไข หรือเท่ียวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กบัสายการ
บิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   
การติดต่อใดๆ กบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวนัเวลาท าการของทางบริษทั ดงัน้ี วนัจนัทร์ ถึงศุกร์ 
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าวและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวนัหยุดท าการของทางบริษัท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
เงื่อนไขและข้อก าหนดอื่นๆ 
- ทวัร์น้ีส าหรับผูมี้วตัถุประสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น 
- ทวัร์น้ีเป็นทวัร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดินทางหรือใชบ้ริการตามท่ีระบุไวใ้นรายการไม่วา่บางส่วนหรือ

ทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออกเมืองดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบริษทัจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมด
ใหแ้ก่ท่าน 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้
ให้กบันกัท่องเท่ียวทราบล่วงหนา้อยา่งน้อย 7 วนัก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีไม่มีวีซ่า  และอยา่งนอ้ย 10 วนั
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศท่ีมีวีซ่า  แต่หากทางนกัท่องเท่ียวทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพิ่มจากการท่ีมี
นกัท่องเท่ียวร่วมเดินทางนอ้ยกวา่ท่ีทางบริษทัก าหนดเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ ทางเรายนิดีท่ีจะใหบ้ริการต่อไป 

http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/
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- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ี
หนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวมิไดส่้งหนา้หนงัสือเดินทางให้กบั
ทางบริษทัพร้อมการช าระเงินมดัจ า 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ทั้ งน้ี บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นส าคญั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของนกัท่องเท่ียวท่ีมิไดเ้กิด
จากความผิดของทางบริษทั เช่น ภยัธรรมชาติ การจลาจล การนดัหยุดงาน การปฏิวติั  อุบติัเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวสิัยอ่ืน เป็นตน้ 

- อตัราค่าบริการน้ีค านวณจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีทางบริษทัเสนอราคา ดงันั้น ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรับราคาคา่บริการเพิ่มข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ค่าตัว๋
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง ค่าประกนัภยัสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ  

- มคัคุเทศก ์พนกังาน หรือตวัแทนของทางบริษทั ไม่มีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทั  เวน้แต่มีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัก ากบัเท่านั้น  
 

http://www.ทัวร์เกาะหลีเป๊ะสตูล.com/

