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ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน 
แวะเกาะตะรุเตา – เกาะไข ่

ม.ี..ฟรีเดยบ์นเกาะหลเีป๊ะ 1 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำน้ำทั้ง โซนใน และ โซนนอก 
 

กำหนดการเดินทาง 1 ต.ค. 65 – 31 ต.ค. 66 
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วันแรก 
สนามบินหาดใหญ่-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.  

พาท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือปากบารา   ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม  

ทางเราแนะนำให้ลงไฟล์ลงก่อน  09.00 น. จะได้ขึ้นรถเท่ียว 09.30 น. จะได้ไปเรือ

เท่ียว 11.30 น. ได้แวะเกาตะรุเตา + เกาะไข่ ครับเป็นเรือเที่ยวเดยีวที่แวะ 2 จุดครับ 

 

รถตูส้่งถึงหน้า

เคาเตอร์เช็คอนิ

ตัว๋เรือ 

เช็คอนิท่ีจุดรับต๋ัวเรือของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ พรอ้มชำระเงินส่วนท่ีเหลือ จากนัน้รอ

เจา้หน้าที่เรียกลงเรอืตามลำดับการเช็คอิน  

 

11.30 น. 

เรือออกจากท่าเรอืปากบารา เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถึง

เกาะตะรุเตา แวะให้ท่านได้ลงไป ถ่ายรูปที่เกาะตะรุเตา 

ประมาณ 15 นาท ี ก่อนลงจากเรอืต้องจำชื่อเรือด้วยนะครับ

เพราะเคา้จะเรียกขึ้นเรอืตามชื่อเรือที่ท่านได้นั่งไปครับ 

จากน้ันเดนิทางต่อสู่ เกาะไข ่

 

12.00 น. 

แวะ ชมซุ้มประตูเกาะไข่ พร้อมถ่ายรูปไวเ้ป็นท่ีระลกึ กับ สัญญา

ลักษณ์การท่องเท่ียวของ ทะเลหลีเป๊ะ น้ำทะเลจะใส เป็นพิเศษ 

ให้เวลา ประมาณ 20 นาท ีจากน้ันเชิญข้ึนเรือ  เพื่อเดนิทางต่อ

สู ่เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย   

14.00 น. 

เดินทางถึงเกาะหลเีป๊ะ เรอืเขา้จอดท่ีหนา้ชายหาด จะมีเบลบอยมารอรับท่านบริเวณ

หน้าหาด  ส่วนกระเป๋าเดินทางจะมีเจา้หนา้ท่ีนำลงมาให้ท่าน 

(ให้ท่านรอรับสัมภาระบริเวณหนา้หาดที่เรือจอด) 

 

พัก 
เลือก ที่พัก ตามราคาที่ท่านพอใจ ได้จาก ดา้นล้างโปรแกรมทัวร์เลยครับ ดูราคาโดย

การคลกิที่ชื่อของรีสอร์ท ครับ 

16.00-18.00 น. 
เจา้หน้าที่พาดำนำ้ของเที่ยวสนุกทัวร์ โทรนัดแนะจุดลงเรอื และเวลาที่จะไปดำนำ้ในวัน

พรุ่งนี้ 
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วันท่ีสอง ทริปดำน้ำดูปะการัง โซนอก + โซนใน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ที่1) 

09.00 น. มาพร้อมกันท่ีจุดลงทะเบียน เพื่อไปท่องทรปิทะเลหลีเป๊ะ 1 วัน 

จุดท่องเที่ยว ทรปิ 1 วันน้ีท่านจะได้เท่ียว 8 จุด ทัง้โซนนอก และโซนใน ดังนี้ 

1.เกาะหนิซ้อน เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ กลางทะเล ที่เป็นเอกลักษณ์ 

2.อ่าวไผ ่แหล่งดูปะการังอ่อน ท่ีสวยงามมาก มหีญ้าทะเล ปลาโนโม่ มากมาย 

3.เกาะดง ที่เล่นน้ำ และดูปะการังที่สวยงามมาก ของทรปิหลเีป๊ะโซนนอก 

4.เกาะรอกลอย นำ้ต้ืน สมีรกต น้ำทะเลสวยที่สุด คือ เกาะนี้ และสามารถเดินขึ้นไป

ถ่ายรูปววิมุมสูงได้ด้วย สวยกว่านี้ในทะเลอันดามันคงหาไม่ได้แลว้ 

 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง ที่ 5.หาดทรายขาว เกาะราวี (มือ้ที2่) หลัง

รับประทานอาหารเสร็จให้ท่านมีเวลาเดนิถ่ายรูปมุมต่างๆ และเล่นนำ้สีมรกต หนา้

ชายหาด ตามอัธยาศัย 

 

13.30 น. พาท่านเที่ยวดู ปะการังผักกาดท่ี 6.เกาะยาง แหล่งดูปะการัง

นำ้ต้ืนที่สวยอีกจุดหนึ่งของหลีเป๊ะโซนใน 

7.พาท่านไปชม หาดหินสีดำทัง้เกาะท่ี เกาะหนิงาม สวย แปลก 

ไม่เหมือนที่ไหน เกดิจากธรรมชาติโดยแท้ 

8.ร่องน้ำจาบัง ที่ชมปะการัง 7 สทีี่ไม่ควรพลาด มีปะการังอ่อนสสีรรสดใส อยู่เป็น

กองหินกลางร่องน้ำ  
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16.00 น. พาท่านเดนิทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ เชญิท่านเขา้พักตามอัธยาศัย 

วันท่ีสาม ฟรีเดย์ พักผ่อนบนเกาะหลเีป๊ะ 

เชา้ เชญิท่านมารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ที่3) 

จากน้ัน 

วันน้ีเป็นวันพักผ่อนแบบ ฟรีเดย์ บนเกาะหลเีป๊ะ ของ

ท่านอย่างเต็มที่ ตามอัธยาศัย 

พัก พักที่รีสอร์ทเดิมบนเกาะหลีเป๊ะ 

วันท่ีส่ี เกาะหลีเป๊ะ-เดินทางกลับท่าเรือปากบารา-สง่สนามบินหาดใหญ ่

เชา้ รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มือ้ที่4) 

เท่ียวเรอืกลับ ท่านสามารถเลือกเที่ยวเรอืกลับได้ดังนี้ เวลา 09.30 / 11.30 /13.30 

รถส่ง ท่านสามารถเลือกรถไปส่งได้ดังนี้ 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 

เดนิทางช่วงไฮซซีั่น วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 ต.ค. 66 
 

 

ประเภทห้องพัก 

1 ต.ค. 65 

- 

31 ต.ค.65 

1 พ.ย. 65 

–  

19 ธ.ค. 65 

20 ธ.ค. 65  

–  

10 ม.ค. 66 

11 ม.ค. 66  

–  

15 พ.ค. 66 

16 พ.ค. 66  

–  

31 ต.ค. 66 

SUPERIOR WING 

Superior Garden View 4,400 .- 6,300 .- 7,650 .- 6,300 .- 4,500 .- 

Superior Pool View 4,700 .- 7,050 .- 8,100 .- 7,050 .- 4,950 .- 

Superior Honeymoon Suite 6,050 .- 9,000 .- 10,500 .- 9,000 .- 6,150 .- 

DELUXE WING 

Deluxe Hillside 5,000 .- 7,500 .- 8,550 .- 7,500 .- 5,400 .- 

Deluxe Room 5,300 .- 8,250 .- 9,150 .- 8,250 .- 5,850 .- 

Deluxe Front Villa 6,050 .- 9,000 .- 10,500 .- 9,000 .- 6,150 .- 

Deluxe Honeymoon Suite 6,050 .- 9,000 .- 10,500 .- 9,000 .- 6,150 .- 

กรณเีดินวันที่ 31 ธันวาคม 2565  

จ่ายชาจเพิ่ม Gala Dinner ผู้ใหญ่ 1,500 / ท่าน || เด็ก 800 / ท่าน 

 

กรณีลูกคา้ต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท 
 

กรณีต้องการรถรับ-ส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท จากราคาในตาราง 
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ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังน้ี 

 
✓ ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรอื ตัวเมอืงหาดใหญ่ หรอื สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่ง

เท่าน้ัน) 

✓ ค่าเรอื Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ) 

✓ ค่าเรอืหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์) 

✓ ค่าที่พัก  3  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักหอ้งละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอุปกรณด์ำน้ำ (หน้ากาก และ เสือ้ชูชีพ) 

✓ ค่าอาหาร 4 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  

✓ ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำนำ้ดูปะการัง 

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

✓ ค่าเจา้หนา้ที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำนำ้ดูปะการัง  

 

อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
x ค่าอาหารค่ำ ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดนิบน

เกาะหลีเป๊ะ) 

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

x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน 

เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  (หลังจาก 

ทางบรษิัทฯ จองห้องพักแล้ว ไม่สามารถคืน หอ้งพักไดทุ้กกรณ)ี 
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เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง กรณีไม่โอนมัดจำ

ถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์  

- หลังจาก บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับเงนิมัดจำงวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการจองห้องต่อไป

ยังโรงแรม หากห้องที่ท่านทำจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ  เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้อง

เปลี่ยนประเภทห้อง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควันต่อวันเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ที่ เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกค้า ดังนั้นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทันหัน 

หรือ ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คืนห้องได้ ทางบริษัทฯ จำเป็นจะต้องเรียก

เก็บเงินเพิ่มจากลูกค้า เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ชำระไปก่อนแล้ว 

- หลังจาก ที่ลูกค้า โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจำมาแล้วกำลังรอเดินทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการ

เดินทางได้ กรณีต้องการยกเลิก หรอืเลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงิน

มัดจำทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทัวร์ที่รวมแพ็คเก็ตดำน้ำ หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการดำน้ำหรือต้องการยกเลิกแพ็ค

เก็ตดำน้ำ ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าดำน้ำเต็มจำนวน 

แต่กรณีท่านมาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงนิมัดจำทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรอืไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่กำหนด ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วรถและตั๋วเรอืใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซื้อโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่าน

จะต้องซือ้ตั๋วเรือและตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

 

 

 


