
 

 

 

 

ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 2 วนั 1 คนื 
 

 กรณีพกั BELLA VISTA BEACH RESORT KOH LIPE 

ราคาถูกที่สุด 1,700 ฿ 
 

 
  
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 
วนัทีแ่รก 

เชา้ กรณีตอ้งการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ่ หรอื สนามบนิหาดใหญ ่(ใหส้อบถามเจา้หนา้ที ่ในวันทีจ่อง

ทัวร)์  

ตามเวลา เมือ่ ทา่นเดนิทางมาถงึ ที ่ทา่เรอืปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเช็คอนิที ่เคารเ์ตอรเ์ช็คอนิ รับตั๋วเรอื และ รอ

เวลาลงเรอื ตามเทีย่ว เรอืของทา่น  

ซึง่ส าหรับโปร 2 วัน 1 คนืจะมเีรอื คอื รอบ 09.30 น.และรอบ 11.30 น. คะ่ 

- ลงเรอืรอบ 09.30 น. เรอืจะแวะ เกาะไข ่และ เขา้เกาะหลเีป๊ะ  จะถงึเกาะหลเีป๊ะประมาณ 11.45 น. 

 เมือ่ไดเ้วลาตามเทีย่วเรอืของทา่น ลกูคา้ลงเรอื เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

 น าคณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยังจุดแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่รัก หรอื ซุม่ประตหูนิรักนรัินดิ ์📌 เกาะไข ่ 



 

 

 

 

จุดนีแ้วะใหนั้กทอ่งเทีย่วถา่ยรูป 15 -20 นาท ี

                                    

 

                                                

ถงึ เมือ่เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดทีช่ายหาดพัทยา จากนัน้ใหท้า่นรอรับกระเป๋า และ เปลีย่น

เรอืเป็นเรอืหางยาวเพือ่ไปด าน ้า  

เทีย่ง บรกิารอาหารแบบกลอ่งตอนด าน ้า + พรอ้มน ้าดืม่ และ ผลไม ้(1/2) 

13.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีน าทา่นเลน่น ้าหนา้ชายหาดพรอ้มกับห

ปลานานาชนดิ จากนัน้น าคณะ ด าน ้าดปูะการังตอ่ ณ 📌 จดุด าน า้อา่วเรอืใบ ณ  เกาะอาดงั น าทา่น 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่📌 เกาะหนิงาม ชมชายหาดหนิอนัสวยงาม และ ด าน ้าดปูะการัง ทีด่า้นหลัง 

เกาะหนิงาม  หลังจากนัน้น าทา่นชมปะการังเจ็ดส ีและธรรมชาตใิตท้อ้งทะเลอันสวยงาม   ณ 📌 รอ่ง

น า้จาบงั 

 

 

15.30 น. เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะ สม พาคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

เย็น อสิระอาหารเย็น 

พัก เลอืกทีพ่กัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 

(ลกูคา้ อยา่ลมื ไปเทีย่วที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวัน จา้) 

วนัทีส่อง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2/2) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นไดต้ามอัธยาศัย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่ทา่เรอืปากบารา ซึง่จะมเีวลาเรอื



 

 

 

 

กลับ ดังน้ี 

-เรอืรอบ 09.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ  13.30 น. 

-เรอืรอบ 11.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ 15.30 น. 

-เรอืรอบ 13.30 น. จะทันรถไปสง่ทีส่นามบนิหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถงึสนามบนิหาดใหญ่ เวลาประมาณ 17.30 น. 

-เรอืรอบ 16.00 น. เหมาะส าหรับ ลกูคา้ทีข่ับรถมาทา่เรอืปากบาราเอง 

หมายเหต ุ:: รสีอรท์ที ่เกาะหลเีป๊ะ สว่นใหญ ่จะใหล้กูคา้เช็คเอารท์ กอ่นเวลา 10.30 น. 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกับเรา เทีย่วสนุกทัวร ์085 384 0228 / 081 415 5955 

 
ราคาต่อท่าน รวมทัวร์ด าน า้ดูปะการังแล้ว 

 
ประเภทห้องพกั 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 63 1 ธ.ค.-31 ม.ค.64 1 ก.พ.-30 เม.ย.64 

Deluxe Room 2 1,800 1,950 1,900 
Deluxe Room 1 1,700 1,900 1,850 
Deluxe Bungalow 1,900 1,999 1,950 
Garden Pavilion L1 2,200 2,400 2,300 
Garden Pavilion L2 1,999 2,100 1,999 
Beach Front Villa L2 2,450 2,600 2,600 
Beach Front Villa L3 1,999 2,100 2,100 
Beach House Villa พกั 4 ท่าน 2,325 2,450 2,450 

 
***กรณีต้องการรถเท่ียวกลบัแบบจอยบวกเพ่ิม 250 บาท/ท่านค่ะ*** 

 
 
ราคาทีลู่กคา้เหน็รวมแลว้ดงันี้ 

✓ ค่าเรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

✓ (กรณี ลูกคา้ตอ้งการรถรบัส่ง จากสนามบนิ หรอื ในตวัเมอืงหาดใหญ่ ตดิต่อเจา้หน้าทีก่่อนวนัจองทวัร)์ 

✓ 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 

✓ ค่าเจา้หน้าทีค่นเรอื ช่วยดแูล ในวนัไปด าน ้าดูปะการงั  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

x ค่าอาหารค ่า ที ่ยงัไม่มใีนแพคเกจทวัร ์(ลูกคา้ทานเองไดส้ะดวกกว่า ที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ) 

x ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ) 

x ค่าท่าเรอืปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอใหท้่านแจง้ยนืยนัก าหนดการเดนิทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดนิทางทีแ่น่นอน เพื่อทีท่างบรษิทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองที่พกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  (หลังจาก ทางบรษิัทฯ จองห้องพักแล้ว ไม่สามารถคืน 

หอ้งพกัไดทุ้กกรณี) 

 
 
 
เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช ำระเงินมดัจ ำเป็นเงินจ ำนวน 50% ของรำคำทวัร์ ต่อท่ำนเพื่อส ำรองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ ำถือวำ่

ท่ำนยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจำก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ ำงวดแรกแลว้เท่ำนั้น เรำถึงจะท ำกำรจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หำกห้องท่ีท่ำนท ำจองมำกับทำง บริษทัเท่ียวสนุกทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้ำจะต้องเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอำจจะมีค่ำใชจ่้ำยเพิ่ม เพรำะหอ้งทำงเรำจะเช็ควนัต่อวนัเท่ำนั้น  

- บำงรีสอร์ท ท่ี เกำะหลีเป๊ะ ค่ำห้องแพงกว่ำ เงินท่ีบริษทัเก็บมำจำกลูกคำ้ ดังนั้นหำก ลูกค้ำยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทำงรีสอร์ท ไม่อนุญำตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได้ ทำงบริษทัฯ จ ำเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่ม
จำกลูกคำ้ เพื่อ ใหพ้อกบัค่ำใช่จ่ำยทั้งหมด ท่ี ช ำระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจำก ท่ีลูกคำ้ โอนเงินมำแลว้ รบกวนลูกคำ้ส่งสลิปโอนเงิน มำยงัช่องทำงท่ีลูกคำ้ติดต่อกับเจำ้หนำ้ท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลำ 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจำกลูกคำ้โอนจองมดัจ ำมำแลว้ก ำลงัรอเดินทำง ลูกคำ้ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเล่ือนกำรเดินทำงได ้
กรณีตอ้งกำรยกเลิก หรือเล่ือนกำรเดินทำง ทำงบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรไม่คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 



 

 

 

 

- กรณีท่ำนจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด ำน ้ ำ หำกวนัเดินทำงท่ำนไม่ตอ้งกำรด ำน ้ ำหรือตอ้งกำรยกเลิกแพ็คเก็ตด ำ
น ้ำ ท่ำนตอ้งแจง้กลบั ทำงบริษทัฯ อย่ำงนอ้ง 1 วนัก่อนกำรเดินทำง ทำงเรำจะคืนเงินค่ำด ำน ้ ำเตม็จ ำนวน แต่กรณีท่ำน
มำแจง้ยกเลิกภำยในวนัท่ีเดินทำง ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในกำรไม่คืนเงินมดัจ ำทั้งหมด 

- กรณีท่ำนจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจำกสนำมบิน หำกท่ำนตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตำมเวลำท่ีก ำหนด ท่ำน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หำกท่ำนซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หำกวนัเดินทำงท่ำนเดินทำงท่ำนมำถึงไม่ทนัเวลำตำมเท่ียวท่ีท่ำนจอง ท่ำนจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

 


