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ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน 
แวะเกาะตะรุเตา – เกาะไข ่

ม.ี..ฟรีเดยบ์นเกาะหลเีป๊ะ 1 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้าน้้าทั้ง โซนใน และ โซนนอก 
 

ก้าหนดการเดนนทาง 1 พ.ย. – 10 พ.ค. 2566 

 

 



 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วันแรก 
สนามบนนหาดใหญ-่ท่าเรือปากบารา-แวะเกาะตะรุเตา-แวะเกาะไข่-พักที่เกาะ

หลเีป๊ะ 

 

เร่ิมรับจากตัวเมืองหาดใหญ่  มีเที่ยว 08.00-08.30 น.  10.00-10.30 น. 

เร่ิมรับจากสนามบินหาดใหญ่  09.30 น.  11.30 น.  13.00 น.  

พาท่านเดินทางสู่ ท่าเรอืปากบารา   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม  

ทางเราแนะน าให้ลงไฟล์ลงก่อน  09.00 น. จะได้ขึ้นรถเท่ียว 09.30 น. จะไดไ้ปเรอื

เท่ียว 11.30 น. ได้แวะเกาตะรุเตา + เกาะไข ่ครับเป็นเรือเที่ยวเดยีวที่แวะ 2 จุดครับ 

 

รถตูส้ง่ถึงหนา้

เคาเตอรเ์ช็คอนิ

ตัว๋เรือ 

เช็คอนิท่ีจุดรับต๋ัวเรือของเที่ยวสนุกทัวรฯ์ พร้อมช าระเงินสว่นท่ีเหลือ จากนัน้รอ

เจา้หน้าที่เรียกลงเรอืตามล าดับการเช็คอิน  

 

11.30 น. 

เรือออกจากท่าเรอืปากบารา เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถึง

เกาะตะรุเตา แวะให้ทา่นได้ลงไป ถ่ายรูปที่เกาะตะรุเตา 

ประมาณ 15 นาท ี ก่อนลงจากเรอืต้องจ าชื่อเรือด้วยนะครับ

เพราะเคา้จะเรียกขึ้นเรอืตามชื่อเรือที่ท่านได้นั่งไปครับ 

จากน้ันเดนิทางตอ่สู่ เกาะไข ่

 

12.00 น. 

แวะ ชมซุ้มประตูเกาะไข่ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ กับ สัญญา

ลักษณ์การทอ่งเท่ียวของ ทะเลหลีเป๊ะ น้ าทะเลจะใส เป็นพิเศษ 

ให้เวลา ประมาณ 20 นาที จากนัน้เชญิขึน้เรือ  เพื่อเดนิทางต่อ

สู ่เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย   

14.00 น. 

เดินทางถึงเกาะหลเีป๊ะ เรอืเขา้จอดที่หน้าชายหาด จะมีเบลบอยมารอรับทา่นบริเวณ

หน้าหาด  สว่นกระเป๋าเดินทางจะมีเจา้หนา้ท่ีน าลงมาให้ท่าน 

(ให้ทา่นรอรับสัมภาระบริเวณหนา้หาดที่เรือจอด) 

 

พัก 
เลือก ที่พัก ตามราคาที่ทา่นพอใจ ไดจ้าก ดา้นล้างโปรแกรมทัวร์เลยครับ ดูราคาโดย

การคลกิที่ชื่อของรีสอรท์ ครับ 

16.00-18.00 น. 
เจา้หน้าที่พาด าน้ าของเที่ยวสนุกทัวร ์โทรนัดแนะจุดลงเรอื และเวลาที่จะไปด าน้ าในวัน

พรุ่งนี ้
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วันท่ีสอง ทรนปด้าน้้าดูปะการัง โซนอก + โซนใน 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรสีอร์ท (1/2) 

09.00 น. มาพร้อมกันท่ีจุดลงทะเบียน เพื่อไปท่องทริปทะเลหลีเปะ๊ 1 วัน 

จุดทอ่งเท่ียว ทรปิ 1 วันน้ีท่านจะได้เท่ียว 8 จุด ทัง้โซนนอก และโซนใน ดังนี้ 

1.เกาะหนนซ้อน เป็นแทง่หินขนาดใหญ่ กลางทะเล ที่เป็นเอกลักษณ์ 

2.อ่าวไผ่ แหลง่ดูปะการังอ่อน ที่สวยงามมาก มหีญ้าทะเล ปลาโนโม่ มากมาย 

3.เกาะดง ที่เล่นน้ า และดูปะการังที่สวยงามมาก ของทริปหลีเป๊ะโซนนอก 

4.เกาะรอกลอย น้ าต้ืน สมีรกต น้ าทะเลสวยที่สุด คือ เกาะนี้ และสามารถเดินขึ้นไป

ถ่ายรูปวิวมุมสูงได้ด้วย สวยกว่าน้ีในทะเลอันดามันคงหาไม่ไดแ้ล้ว 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง ที่ 5.หาดทรายขาว เกาะราวี (มือ้ที่2/2) หลัง

รับประทานอาหารเสร็จให้ทา่นมีเวลาเดินถ่ายรูปมุมตา่งๆ และเลน่น้ าสีมรกต หนา้

ชายหาด ตามอัธยาศัย 

 

13.30 น. พาท่านเท่ียวดู ปะการังผักกาดท่ี 6.เกาะยาง แหลง่ดูปะการัง

น้ าต้ืนที่สวยอีกจุดหนึ่งของหลีเปะ๊โซนใน 

7.พาท่านไปชม หาดหินสีด าทัง้เกาะท่ี เกาะหนนงาม สวย แปลก 

ไม่เหมือนท่ีไหน เกิดจากธรรมชาติโดยแท้ 

8.ร่องน้้าจาบัง ที่ชมปะการัง 7 สทีี่ไม่ควรพลาด มีปะการังอ่อนสีสรรสดใส อยู่เป็น

กองหินกลางรอ่งน้ า  
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16.00 น. พาท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเปะ๊ เชญิท่านเขา้พักตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม ฟรีเดย์ พักผ่อนบนเกาะหลเีป๊ะ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรสีอร์ท (3/3) 

จากน้ัน 

วันน้ีเป็นวันพักผ่อนแบบ ฟรีเดย์ บนเกาะหลีเป๊ะ ของ

ทา่นอย่างเต็มที่ ตามอัธยาศัย 

พัก พักที่รีสอรท์เดมิบนเกาะหลีเปะ๊ 

วันท่ีส่ี เกาะหลีเป๊ะ-เดนนทางกลับท่าเรือปากบารา-ส่งสนามบนนหาดใหญ ่

เชา้  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรสีอร์ท (4/4) 

เท่ียวเรอืกลับ ทา่นสามารถเลือกเที่ยวเรอืกลับได้ดังนี้ เวลา 09.30 / 11.30 /13.30 

รถสง่ ทา่นสามารถเลือกรถไปสง่ได้ดังนี้ เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 

เที่ยว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เที่ยวสนุกทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพ็คเกจ 4 วัน 3 คนื อาหาร 4 มื้อ 

เดนนทางช่วงไฮซซีั่น วันที่ 1 พ.ย. 65 - 10 พ.ค. 66 
 

ประเภทห้องพัก 1 พ.ค. – 19 ธ.ค.  20 ธ.ค. – 19 เม.ย. 20 เม.ย. – 10 พ.ค. 

หอ้งนอนรวม 3,360 บาท 3,450 บาท 3,299 บาท 

หอ้งนอนหญิง 3,600 บาท 3,840 บาท 3,450 บาท 

หอ้งนอนชาย 3,600 บาท 3,840 บาท 3,450 บาท 

ในห้องพักมี สบู,่แชมพ,ูหมวกอาบน้ า,ผ้าเชด็ตัว,ตูเ้ซฟ,ตูเ้สื้อผ้า,ขวดเปลา่ส าหรับเติมน้ า 

 

กรณีลูกคา้ต้องการรถรับส่ง เพน่มท่านละ 400 บาท 
 

กรณีต้องการรถรับ-ส่ง เพน่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 
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ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังน้ี 

 
 ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรอื ตัวเมอืงหาดใหญ่ หรอื สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่ง

เท่าน้ัน) 

 ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ) 

 ค่าเรือหางยาวใช้ในการด าน้ าวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์) 

 ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว  (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

 ค่าอุปกรณ์ด าน้ า (หนา้กาก และ เสือ้ชูชีพ) 

 ค่าอาหาร 4 มื้อตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว  

 ค่าผลไม้ และ น้ าดื่ม บริการวันไปด าน้ าดูปะการัง 

 ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปด าน้ าดูปะการัง  

 

อัตราค่าบรนการนี้ไมร่วม 
x ค่าอาหารค่ า ที่ ยังไมม่ใีนแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ท่ี ถนนคนเดินบนเกาะหลเีป๊ะ) 

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณตี้องการใบเสร็จรับเงิน) 

x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ท้ังนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผู้เดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษัทฯจะได้ด าเนินการ

ส ารองท่ีพักและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  (หลังจาก ทางบริษัทฯ จองหอ้งพักแล้ว ไม่สามารถคนื ห้องพักได้ทุกกรณี) 
 

เงื่อนไขการช้าระค่าบรนการ 

- นักท่องเที่ยวต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง กรณีไม่โอนมัดจ า

ถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์  

- หลังจาก บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับเงินมัดจ างวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไป

ยังโรงแรม หากห้องที่ท่านท าจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้อง

เปลี่ยนประเภทห้อง และอาจจะมีคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควันต่อวันเท่านั้น  
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- บางรีสอร์ท ที่ เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกค้า ดังนั้นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทันหัน  

หรอื ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คืนห้องได้ ทางบริษัทฯ จ าเป็นจะต้องเรียก

เก็บเงินเพิ่มจากลูกค้า เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ช าระไปก่อนแล้ว 

- หลังจาก ที่ลูกค้า โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจ ามาแล้วก าลังรอเดินทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรอืเลื่อนการเดินทาง

ได้ กรณีต้องการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมัดจ า

ทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทัวร์ที่รวมแพ็คเก็ตด าน้ า หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการด าน้ าหรือต้องการยกเลิกแพ็ ค

เก็ตด าน้ า ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างนอ้ง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน้ าเต็มจ านวน 

แตก่รณีท่านมาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงินมัดจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่ก าหนด ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วรถและตั๋วเรอืใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซื้อโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ ยวที่ท่านจอง ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วเรอืและตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

 

 

 


