
 

 

 

 

ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน 
 

กรณีพัก CASA DE LIPE RESORT อยู่หาดซันเซต็ 

ราคาถูกทีสุ่ด 4,425 ฿ 
 

 
  
 
  

 

 

 

 

 
วันทีแ่รก 
เชา้ กรณีตอ้งการรถรบัจากโรงแรมในหาดใหญ่ หรือสนามบนิหาดใหญ่ (ใหส้อบถามเจา้หนา้ท่ี ในวนัจองทวัร)์  
ตามเวลา เม่ือ ท่านเดินทางมาถึง ท่ี ท่าเรือปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเช็คอินท่ี เคารเ์ตอรเ์ช็คอิน รบัตั๋วเรือ และ รอ

เวลาลงเรือ ตามเท่ียว เรือของทา่น  
ซึ่งส าหรบัโปร 2 วนั 1 คืนจะมีเรือแค ่1 รอบเทา่นัน้ คือ รอบ 11.30 น.คะ่ 
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตาและเกาะไข่ และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะ
ประมาณ 13.30 น. 

 เม่ือไดเ้วลาตามเท่ียวเรือของทา่น ลกูคา้ลงเรือ เดนิทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
11.30 น. น าคณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยังจุดแรก ของทริป ณ เกาะตะรุเตา ไดใ้หลู้กคา้ลงไปถ่ายรูปและเดินเล่น 

ประมาณ 15-20 นาที จากนัน้เรือจะมุง่สู่เกาะแหง่รกั หรือ ซุม่ประตหูินรกันิรนัดิ ์ เกาะไข่  
จดุนีแ้วะใหน้กัทอ่งเท่ียวถ่ายรูป 15 -20 นาที 

13.30 น. เม่ือเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเขา้จอดท่ีชายหาดพทัยา จากนัน้ใหท้่านรอรบักระเป๋า และ  เปล่ียน
เรือเป็นเรือหางยาวเพ่ือไปด าน า้  

เท่ียง บรกิารอาหารแบบกลอ่งตอนด าน า้ + พรอ้มน า้ด่ืม และ ผลไม ้(1/2) 



 

 

 

 

14.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั หาดทรายขาว-เกาะราวี น าทา่นเลน่น า้หนา้ชายหาดพรอ้มกบัหปลา
นานาชนิด จากนัน้น าคณะ ด าน า้ดปูะการงัตอ่ ณ  จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง น าทา่น 
ชมปะการงัผกักาด ปะการงัเขากวาง  ณ เกาะยาง 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่ เกาะหนิงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ด าน า้ดปูะการงั ท่ีดา้นหลงั เกาะหิน
งาม  หลงัจากนัน้น าทา่นชมปะการงัเจ็ดสี และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม   ณ  ร่องน า้จาบัง 
 
 
 
 
 

17.00 น. เม่ือไดเ้วลาท่ีเหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
เยน็ อิสระอาหารเย็น 
พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจไดเ้ลยครบั 

(ลกูคา้ อย่าลืม ไปเท่ียวท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครบั เปิดทกุวนั จา้) 
วันทีส่อง 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (2/2) 
 จากนัน้เตรียมตวัเดนิทางกลบัสู ่ทา่เรือปากบารา ซึ่งจะมีเวลาเรือกลบั ดงันี ้

-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
-เรือรอบ 13.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 17.30 น. 
หมายเหต ุ:: รีสอรท์ท่ี เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะใหล้กูคา้เช็คเอารท์ ก่อนเวลา 10.30 น. 
เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

       

   
 



 

 

 

 
 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพค็เกจ 2 วนั 1 คืน  
เดนิทางช่วงไฮซีซ่ัน วนัที่ 1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 
ราคาทีล่กูคา้เหน็รวมแลว้ดงันี้ 

 ค่าเรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

 ค่าเรอืหางยาวใชใ้นการด าน ้าวนัที ่1 (แบบจอยทวัร)์ 

 ค่าทีพ่กั  1 คนื ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า (หน้ากาก และ เสือ้ชชูพี) 

 ค่าอาหาร 2 มือ้ตามทีร่ะบุในรายการน าเทีย่ว  

 ค่าผลไม ้และ น ้าดื่ม บรกิารวนัไปด าน ้าดูปะการงั 

 ค่าประกนัภยัในเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจา้หน้าทีค่นเรอื ช่วยดแูล ในวนัไปด าน ้าดูปะการงั  
 

 

 

 

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 5,150 6,200 6,450 

Deluxe Ocean Pool Villa 5,750 6,500 6,750 

Ocean Front Pool Villa 5,750 6,500 6,750 

Superior Family Ocean Pool Villa พัก 4 4,425 5,250 5,450 

Deluxe Family Ocean Pool Villa พัก 4  4,500 5,350 5,555 

หมายเหตุ :  กรณีตอ้งการรถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพ่ิมท่านละ 400 บาท 



 

 

 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

x ค่าอาหารค ่า ที ่ยงัไมม่ใีนแพคเกจทวัร ์(ลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกกว่า ที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ) 

x ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3 % (กรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ) 

x ค่าท่าเรอืปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพื่อทีท่างบรษิทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองที่พกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  (หลงัจาก ทางบรษิัทฯ จองห้องพกัแล้ว ไม่สามารถคืน 

หอ้งพกัไดทุ้กกรณ)ี 

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

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านันน เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หากห้องท่ีท่านท าจองมากบัทาง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคา้จะตอ้งเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านันน  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินท่ีบริษทัเก็บมาจากลูกคา้ ดงันันนหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได ้ทางบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่ม
จากลูกคา้ เพื่อ ใหพ้อกบัคา่ใช่จ่ายทันงหมด ท่ี ช าระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจาก ท่ีลูกคา้ โอนเงินมาแลว้ รบกวนลูกคา้ส่งสลิปโอนเงิน มายงัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจากลูกคา้โอนจองมดัจ ามาแลว้ก าลงัรอเดินทาง ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางได ้
กรณีตอ้งการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ทางบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทันงหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด าน น า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน น าหรือตอ้งการยกเลิกแพ็คเก็ตด า
น นา ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อยา่งนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน น าเต็มจ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทันงหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่าน
จะตอ้งซืนอตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทันงหมด  

- หากท่านซืนอโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางทา่นมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซืนอ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทันงหมด 

 


