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ทวัรเ์กาะหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน 
 
 

กรณีพัก Chareena Hill 

 
 
  
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
วนัทีแ่รก 

เชา้ ตามเทีย่วบนิของลกูคา้ รถของเทีย่วสนุกทัวรรั์บ ทา่นจากสนามบนิหาดใหญ ่ซึง่มเีวลา รับวันละ 5 เทีย่ว 

ดังนี ้ครับ 

รถรับจากในตัวเมอืงหาดใหญ ่08.30 น. จะไปทันเรอืรอบ 11.30 น. 

รถจากสนามบนิหาดใหญ ่รอบ 09.30 น. จะไปทันเรอืรอบ 11.30 น. 

รถจากสนามบนิหาดใหญ ่รอบ 11.30 น. จะไปทันเรอืรอบ 13.30 น. 

รถจากสนามบนิหาดใหญ ่รอบ 13.30 น. จะไปทันเรอืรอบ 15.30 น. 

รถจากสนามบนิตรัง รอบ 09.30 น. จะไปทันเรอืรอบ 11.30 น. 

ตามเวลา เมือ่ ทา่นเดนิทางมาถงึ ทีท่า่เรอืปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเชค็อนิที ่เคารเ์ตอรเ์ชค็อนิ รับตั๋วเรอื และ รอ
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เวลาลงเรอื ตามเทีย่ว เรอืของทา่น ซึง่ เรอื มทีัง้หมด วันละ 4 เทีย่ว ดังนี ้

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

- ลงเรอืรอบ 11.30 น. เรอืจะแวะ เกาะตะรเุตา และ เกาะไข ่ จะถงึเกาะหลเีป๊ะประมาณ 13.30 น. 

- ลงเรอืรอบ 13.30 น. เรอืจะแวะ เกาะไข ่กอ่นเขา้เกาะหลเีป๊ะ ซึง่จะถงึเกาะหลเีป๊ะ ประมาณ 15.30 น. 

- ลงเรอืรอบ 15.30 น. เรอืจะวิง่ตรงจาก ทา่เรอืปากบารา ไป เกาะหลเีป๊ะเลย ถงึประมาณ 17.00 น. 

 เมือ่ไดเ้วลาตามเทีย่วเรอืของทา่น ลกูคา้ลงเรอื เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

 นําคณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยงัจดุแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่ตํานาน 📌 เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรอืรอบ 

11.30 น. แวะใหล้กูคา้ถา่ยรปู 15-20 นาท)ี 

จากนัน้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่📌 เกาะไข ่ (แวะเฉพาะเรอืรอบ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.) 

ซุม่ประตหูนิรักนรัินดิ ์แวะใหนั้กทอ่งเทีย่วถา่ยรปู 15 -20 นาท ี

                                    

 

 

                                                

ถงึ เมือ่เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดทีช่ายหาดพัทยา จากนัน้ใหท้า่นรอรับกระเป๋า และ สงัเกต 

ป้ายของรสีอรท์ ที ่มพีนักงานของรสีอรท์ ชปู้ายรอรับอยู ่

และ พนักงานของรสีอรท์ชว่ยทา่นในการถอื กระเป๋า เขา้ไปเชค็อนิ ทีร่สีอรท์ 

เทีย่ง ใหท้า่นอสิระอาหารเทีย่ง 

 จากนัน้ใหท้า่นอสิระบรเิวณเกาะหลเีป๊ะ ม ีจดุทีน่่าสนใจมากมาย เชน่ เลน่น้ําหนา้ชายหาดพัทยา , เดนิ

ชมยา่นถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ ซึง่เปิดทกุวัน , หลัง 17.30 น.แนะนําใหท้า่นไปชม พระอาทติยต์ก ที ่

หาดซนัเซต็ 

คํ่า  ลกูคา้อสิระอาหารคํา่บรเิวณเกาะหลเีป๊ะ  //  มรีา้นอาหารเยอะ หลายแบบ ทีย่า่นถนนคนเดนิเกาะหลี

เป๊ะ 

นัดหมาย ชว่งระหวา่ง 18.00 น. – 20.00 น. (ใหท้า่นเปิดโทรศัพทไ์ว ้จะมเีจา้หนา้ทีข่องเทีย่วสนุกทัวรโ์ทรนัด

แนะ จดุทีม่าพรอ้มกนั เพือ่ไปดําน้ําดปูะการังในวันพรุง่นี)้ 

พัก เลอืกทีพ่กัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 
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วนัทีส่อง 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (1) 

09.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนั ที ่จดุนัดพบ เพือ่เชค็ชือ่ และ ลงชือ่สง่ประกนัภยัการเดนิทาง พรอ้มทัง้รับฟัง

คําแนะนําตา่งๆ จากเจา้หนา้ทีข่องเรา 

09.30 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีนําทา่นเลน่น้ําหนา้ชายหาดพรอ้มกบัหมู่

ปลานานาชนดิ จากนัน้นําคณะ ดําน้ําดปูะการังตอ่ ณ 📌 จดุด าน า้อา่วเรอืใบ ณ  เกาะอาดงั นําทา่น 

 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

เทีย่ง  บรกิารอาหารเทีย่ง (2) แบบเซ็ตกลอ่ง + ผลไมแ้ละน า้ด ืม่ 

(หากคณะเดนิทางเป็นหมูค่ณะหลายๆ ทา่น ตอ้งการใหเ้ราจัดอาหารเป็น บฟุเฟ่ตใ์ห ้กรณุาแจง้

เจา้หนา้ที ่ในขัน้ตอนการจองทัวรค์รับ มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่นดิหน่อยจา้) 

 และนําทา่นเดนิทางสู ่📌 เกาะหนิงาม ชมชายหาดหนิอนัสวยงาม และ ดําน้ําดปูะการัง ทีด่า้นหลัง 

เกาะหนิงาม 

หลังจากนัน้นําทา่นชมปะการังเจ็ดส ีและธรรมชาตใิตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม   ณ 📌 รอ่งน า้จาบงั 

 

15.30 น. เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะ สม พาคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

 จากนัน้เชญิ ทา่นพักผอ่นบนเกาะหลเีป๊ะ ไดต้ามอธียาศัย 

(ลกูคา้ อยา่ลมื ไปเทีย่วที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวัน จา้) 

วนัทีส่าม 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

 จากนัน้เชญิทา่นพักผอ่นไดต้ามอธัยาศัย เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางกลบัสู ่ทา่เรอืปากบารา ซึง่จะมเีวลาเรอื

กลับ ดังนี ้

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

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

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

-เรอืรอบ 16.00 น. เหมาะสําหรับ ลกูคา้ทีข่ับรถมาทา่เรอืปากบาราเอง 

หมายเหต ุ:: รสีอรท์ที ่เกาะหลเีป๊ะ สว่นใหญ ่จะใหล้กูคา้เชค็เอารท์ กอ่นเวลา 10.30 น. 

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

 
 

ราคาเดินทางช่วง 1-24 ธ.ค.65 และ 1 มี.ค.-10 เม.ย.66 และ 18 เม.ย.-30 พ.ค.66 
 

ประเภทหอ้งพกั ราคาเร ิม่ทา่เรอื ราคาเร ิม่หาดใหญ ่

Cliff Sea View 5,188 บาท 5,588 บาท 

Superior Sea View 5,428 บาท 5,828 บาท 

Grand Sea View 5,988 บาท 6,388 บาท 

Superior Family พัก 3 ทา่น 4,148 บาท 4,548 บาท 

Royal Sea View Family พัก 3 ทา่น 4,521 บาท 4,921 บาท 

Grand Sea View Family พัก 4 ทา่น 4,100 บาท 4,500 บาท 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
 
 

ราคาต่อท่านกรณีเดินทางช่วง 25 ธ.ค.65-28 ก.พ. 66  และ 11-17 เม.ย. 2566 
 

ประเภทหอ้งพกั ราคาเร ิม่ทา่เรอื ราคาเร ิม่หาดใหญ ่

Cliff Sea View 5,508 บาท 5,900 บาท 

Superior Sea View 5,748 บาท 6,150 บาท 

Grand Sea View 6,308 บาท 6,700 บาท 

Superior Family พัก 3 ทา่น 4,361 บาท 4,761 บาท 

Royal Sea View Family พัก 3 ทา่น 4,733 บาท 5,133 บาท 

Grand Sea View Family พัก 4 ทา่น 4,270 บาท 4,670 บาท 
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ราคาท่ีลกูค้าเห็นรวมแล้วดงันี ้

 คา่รถรับสง่ จากสนามบิน หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบนิตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับสง่เทา่นัน้) 

 คา่เรือ Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

 คา่เรือหางยาวใช้ในการด าน า้วนัท่ี 2 (แบบจอยทวัร์) 

 คา่ท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  (พกัห้องละ 2-3 ทา่น) 

 คา่อปุกรณ์ด าน า้ (หน้ากาก และ เสือ้ชชีูพ) 

 คา่อาหาร 3 มือ้ตามท่ีระบใุนรายการน าเท่ียว  

 คา่ผลไม้ และ น า้ด่ืม บริการวนัไปด าน า้ดปูะการัง 

 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจ้าหน้าท่ีคนเรือ ชว่ยดแูล ในวนัไปด าน า้ดปูะการัง  

 
อตัราคา่บริการนีไ้มร่วม 

x คา่อาหารค ่า ท่ี ยงัไมมี่ในแพคเกจทวัร์ (ลกูค้าทานเองได้สะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) 
x คา่ทา่เรือปากบารา 20 // คา่อทุยาน 40 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผู้ เดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดนิทางลว่งหน้า  (หลงัจาก ทางบริษัทฯ จองห้องพกัแล้ว ไม่สามารถคืน ห้องพกัได้
ทกุกรณี) 


