
 

 

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คนื 
 

กรณีพกั Bundhaya Villa  ติดหาด 

ราคาถูกที่สุด 2,565 ฿ 

 
 

  

 

   
 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

วันท่ีแรก 

เช้า กรณีต้องการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ่ หรือ สนามบินหาดใหญ่ (ให้สอบถามเจ้าหน้าที่ ในวันที่จอง

ทัวร์)  

ตามเวลา เม่ือ ท่านเดินทางมาถึง ที่ ท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินที่ เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตั๋วเรือ และ 

รอเวลาลงเรือ ตามเที่ยว เรือของท่าน ซ่ึงสำหรับโปร 2 วัน 1 คืนจะมีเรือแค่ 1 รอบเท่านั้น คือ รอบ 

11.30 น.ค่ะ - ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข่ และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะ

ประมาณ 13.45 น. 

 เม่ือได้เวลาตามเที่ยวเรือของท่าน ลูกคา้ลงเรือ เดินทางสู่ เกาะหลเีป๊ะ 



 

 

 

 

 นำคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งรัก  

หรือ ซุ่มประตูหินรักนิรันดิ์  เกาะไข่  

จุดนีแ้วะให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาที 

                                    

ถึง เม่ือเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซ่ึงเรือจะเข้าจอดที่ชายหาดพัทยา จากนั้นให้ท่านรอรับกระเป๋า และ 

เปลี่ยนเรือเป็นเรือหางยาวเพ่ือไปดำน้ำ  

เที่ยง บริการอาหารแบบกล่องตอนดำน้ำ + พร้อมน้ำดื่ม และ ผลไม้ (1/2) 

13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หาดทรายขาว-เกาะราวี นำท่านเล่นน้ำหน้าชายหาดพร้อมกับหปลา

นานาชนิด จากนั้นนำคณะ ดำน้ำดูปะการังต่อ ณ  จุดดำน้ำอ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง นำท่าน 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง  ณ เกาะยาง 

 และนำท่านเดินทางสู่  เกาะหินงาม ชมชายหาดหินอันสวยงาม และ ดำน้ำดูปะการัง ที่ด้านหลงั เกาะ

หินงาม  หลงัจากนั้นนำท่านชมปะการังเจด็ส ีและธรรมชาติใต้ท้องทะเลอันสวยงาม   ณ  ร่องน้ำจา

บัง 

 

 

 

 

 

15.30 น. เม่ือได้เวลาที่เหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

เย็น อิสระอาหารเย็น 

พัก เลือกที่พักจากแพคเกจไดเ้ลยครบั 

(ลูกคา้ อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครับ เปดิทุกวนั จ้า) 

วันท่ีสอง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2/2) 

 จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ ท่าเรือปากบารา ซ่ึงจะมีเวลาเรือ

กลับ ดังนี ้

-เรือรอบ 09.30 น. จะทันรถไปส่งทีส่นามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา



 

 

 

 

ประมาณ  13.30 น. 

-เรือรอบ 11.30 น. จะทันรถไปส่งที่สนามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา

ประมาณ 15.30 น. 

หมายเหตุ :: รสีอร์ทที ่เกาะหลีเป๊ะ ส่วนใหญ่ จะใหลู้กคา้เช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น. 

เที่ยว เกาะหลีเป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกับเรา เที่ยวสนกุทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 มื้อ 

เดินทางช่วงไฮซซีั่น วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 

**ตารางนี้จองตั้งแต่ 20 กันยายน 65 – 31 พ.ค.65 เดินทางได้เข้าพักได้ทุกวัน** 

ประเภทห้องพัก 1-12 ต.ค. 65 13-31 ต.ค.65 1 พ.ย. – 29 ธ.ค. 65 

2 ม.ค. – 31 พ.ค. 66 

30 ธ.ค.65-01 ม.ค. 66 

13-15 เม.ย.66 

Deluxe Balciny Connecting Room 2,565.- 2,661.- 3,175.- Stop Sale 

Deluxe Balcony Room 2,642.- 2,737.- 3,345.- Stop Sale 

Deluxe Sweet Room 2,718.- 2,814.- 3,465.- Stop Sale 

Deluxe Sweet Room (Sea View) 2,776.- 2,871.- 3,585.-  Stop Sale 

Family Suit (2 เตียง) (พัก 4 ท่าน) 

(Sea View) 

2,671.- 2,718.- 3,405.- Stop Sale 

Beach View Bungalow 2,833.- 2,948.- 3,675.- Stop Sale 

Honeymoon Beach View Bungalow 3,005.- 3,158.- 4,035.- Stop Sale 

Beach Front Bungalow 3,082.- 3,235.- 4,125.- Stop Sale 

Honeymoon Beach Front Bungalow 3,273.- 3,369.- 4,390.- Stop Sale 

Honemoon Beach Front Bungalow 

with Jacuzzi 

3,407.- 3,369.- 4,775.- Stop Sale 

** เขา้พัก 31 ธ.ค. ตอ้งชำระเพิ่ม ค่ากาล่าดนิเนอร์ปีใหม่ ผู้ใหญ ่1,190 / ท่าน, เด็ก 5-12 ป ี595 / ท่าน  



 

 

 

 
 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพค็เกจ 2 วัน 1 คืน อาหาร 2 ม้ือ 

เดินทางช่วงไฮซีซ่ัน วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66 

**ตารางนี้จองตั้งแต่ 16ต.ค.65– 31 พ.ค.65 เดินทางได้เข้าพัก 1พ.ย.65-31 พ.ค.66**เท่านั้น 
 

ประเภทห้องพัก 1-30 พ.ย. 65 

11 – 31 พ.ค. 66 

 

1 ธ.ค.65-10 พ.ค.65 
30 ธ.ค.65-1 ม.ค.66 

13-15 เม.ย.66 

Deluxe Balcony Connecting Room 3,175 3,644 Stop Sale 

Deluxe Balcony Room 3,345 3,870 Stop Sale 

Deluxe Sweet Room 3,466 4,033 Stop Sale 

Deluxe Sweet Room (Sea View) 3,588 4,190 Stop Sale 

Family Suit (2 เตียง) (พัก 4 ท่าน) (Sea View) 3,399 3,950 Stop Sale 

Beach View Bungalow 3,677 4,311 Stop Sale 

Honeymoon Beach View Bungalow 4,033 4,799 Stop Sale 

Beach Front Bungalow 4,125 4,920 Stop Sale 

Honeymoon Beach Front Bungalow 4,390 5,270 Stop Sale 

Honeymoon Beach Front Bungalow with Jacuzzi 4,775 5,780 Stop Sale 

** เขา้พัก 31 ธ.ค. ตอ้งชำระเพิ่ม ค่ากาล่าดินเนอร์ปีใหม่ ผู้ใหญ ่1,190 / ท่าน, เด็ก 5-12 ป ี595 / ท่าน  

 

กรณลูีกค้าต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท 



 

 

 

 

ราคาที่ลูกคา้เหน็รวมแล้วดงันี ้

✓ ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ) 

✓ ค่าเรือหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที ่1 (แบบจอยทัวร์) 

✓ ค่าที่พัก  1 คนื ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พกัห้องละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอุปกรณด์ำน้ำ (หน้ากาก และ เสือ้ชูชีพ) 

✓ ค่าอาหาร 2 มือ้ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  / ทีโ่ฮสเทลไม่มีอาหารเช้า 

✓ ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวนัไปดำน้ำดูปะการงั 

✓ ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

✓ ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำน้ำดูปะการัง  

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 

x ค่าอาหารค่ำ ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร ์(ลูกคา้ทานเองไดส้ะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณตี้องการใบเสร็จรับเงนิ) 

x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยนืยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้

ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า   

(หลังจาก ทางบริษัทฯ จองห้องพักแล้ว ไม่สามารถคนื ห้องพักได้ทุกกรณี) 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงนิมัดจำเปน็เงนิจำนวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสำรองที่นัง่ กรณีไม่โอนมัดจำ

ถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์  

- หลังจาก บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับเงินมัดจำงวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการจองห้องต่อไป

ยังโรงแรม หากห้องที่ท่านทำจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้อง

เปลี่ยนประเภทห้อง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เพราะห้องทางเราจะเช็ควันต่อวันเท่านั้น  



 

 

 

 

- บางรีสอร์ท ที่ เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกค้า ดังนั้นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทันหัน 

หรือ ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คนืห้องได้ ทางบริษัทฯ จำเป็นจะต้องเรียก

เก็บเงินเพิ่มจากลูกคา้ เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ชำระไปก่อนแล้ว 

- หลังจาก ที่ลูกคา้ โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

บริษทัฯ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจำมาแล้วกำลังรอเดินทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการ

เดินทางได้ กรณีต้องการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงิน

มัดจำทัง้หมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทัวร์ที่รวมแพ็คเก็ตดำน้ำ หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการดำน้ำหรือต้องการยกเลิกแพ็ค

เก็ตดำน้ำ ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าดำน้ำเต็มจำนวน 

แต่กรณีท่านมาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงินมัดจำทัง้หมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่กำหนด ท่าน

จะต้องซ้ือตั๋วรถและตั๋วเรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่าน

จะต้องซ้ือตั๋วเรือและตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

 


