
 

 

 

 

  

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน 
 

กรณีพัก Idyllic Concept Resort อยู่หาดซันไรส ์

ราคาถูกที่สุด 6,190 ฿ 

 
 
  
 
  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
วันท่ีแรก 
เชา้ ตามเที่ยวบินของลูกคา้ รถของเที่ยวสนุกทัวรร์บั ท่านจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีเวลา รบัวนัละ 2 เที่ยว 

ดงันี ้ครบั 
รถรบัจากตวัเมืองหาดใหญ่ รอบ 08.00-08.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถรบัจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถรบัจากตวัเมืองหาดใหญ่ รอบ 10.00-10.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 
รถรบัจากสนามบินหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 

ตามเวลา เมื่อ ท่านเดินทางมาถึง ที่ท่าเรือปากบารา แลว้ ให้เขา้ มาเช็คอินที่ เคารเ์ตอรเ์ช็คอิน รบัตั๋วเรือ และ รอ



 

 

 

 

  

เวลาลงเรือ ตามเที่ยว เรือของท่าน ซึ่ง เรือ มีทัง้หมด วนัละ 2 เที่ยว ดงันี ้
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข่  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30 น. 
- ลงเรือรอบ 13.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข ่และ เขา้เกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 15.30 น. 

 เมื่อไดเ้วลาตามเที่ยวเรือของท่าน ลกูคา้ลงเรือ เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ 
 น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน 📌 เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรือรอบ 

11.30 น. แวะใหล้กูคา้ถ่ายรูป 15-20 นาที) 

จากนัน้พาคณะเดินทางต่อสู่ 📌 เกาะไข่  (แวะเฉพาะเรือรอบ 11.30 น. / 13.30 น.) 
ซุ่มประตหูินรกันิรนัดิ ์แวะใหน้กัท่องเที่ยวถ่ายรูป 15 -20 นาที 
                                     
 
                                                
 
 

ถึง เมื่อเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเขา้จอดที่ชายหาดพัทยา จากนั้นใหท้่านรอรบักระเป๋า และ สังเกต 
ป้ายของรีสอรท์ ที่ มีพนกังานของรีสอรท์ ชูป้ายรอรบัอยู่ 
และ พนกังานของรีสอรท์ช่วยท่านในการถือ กระเป๋า เขา้ไปเช็คอิน ที่รีสอรท์ 

เที่ยง ใหท้่านอิสระอาหารเที่ยง 
 จากนัน้ใหท้่านอิสระบรเิวณเกาะหลเีป๊ะ มี จดุที่น่าสนใจมากมาย เชน่ เลน่น า้หนา้ชายหาดพทัยา , เดินชม

ย่านถนนคนเดนิเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเปิดทุกวนั , หลงั 17.30 น.แนะน าใหท้่านไปชม พระอาทิตยต์ก ที่ หาด
ซนัเซ็ต 

ค ่า  ลกูคา้อิสระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  //  มีรา้นอาหารเยอะ หลายแบบ ที่ย่านถนนคนเดนิเกาะหลี
เป๊ะ 

นดัหมาย ช่วงระหว่าง 18.00 น. – 20.00 น. (ใหท้่านเปิดโทรศพัทไ์ว ้จะมีเจา้หนา้ที่ของเทีย่วสนุกทวัรโ์ทรนดัแนะ จุด
ที่มาพรอ้มกนั เพื่อไปด าน า้ดปูะการงัในวนัพรุ่งนี)้ 

พกั เลือกที่พกัจากแพคเกจไดเ้ลยครบั 
วันท่ีสอง 
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (1) 
09.00 น. ทุกท่านมาพรอ้มกนั ที่ จุดนดัพบ เพื่อเช็คชื่อ และ ลงชื่อส่งประกนัภยัการเดินทาง พรอ้มทัง้รบัฟัง

ค าแนะน าต่างๆ จากเจา้หนา้ที่ของเรา 



 

 

 

 

  

09.30 น. จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อไปยงั 📌 หาดทรายขาว-เกาะราวี น าท่านเล่นน า้หนา้ชายหาดพรอ้มกบัหมู่

ปลานานาชนิด จากนัน้น าคณะ ด าน า้ดปูะการงัต่อ ณ 📌 จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง น า
ท่าน 

ชมปะการงัผกักาด ปะการงัเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 
เที่ยง  บริการอาหารเทีย่ง (2) แบบเซ็ตกล่อง + ผลไม้และน ้าดื่ม 

(หากคณะเดินทางเป็นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ตอ้งการใหเ้ราจดัอาหารเป็น บุฟเฟ่ตใ์ห ้กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ 
ในขัน้ตอนการจองทวัรค์รบั มีค่าใชจ้่ายเพิ่มนิดหน่อยจา้) 

 และน าท่านเดินทางสู่ 📌 เกาะหินงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ด าน า้ดปูะการงั ที่ดา้นหลงั 
เกาะหนิงาม 

หลงัจากนัน้น าท่านชมปะการงัเจด็สี และธรรมชาตใิตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม   ณ 📌 ร่องน ้าจาบัง 
 

15.30 น. เมื่อไดเ้วลาที่เหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลบัสู่ เกาะหลีเป๊ะ 
 จากนัน้เชิญ ท่านพกัผ่อนบนเกาะหลเีป๊ะ ไดต้ามอีธยาศยั 

(ลกูคา้ อย่าลืม ไปเที่ยวที่ ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครบั เปิดทกุวนั จา้) 
วันท่ีสาม 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอรท์ (3) 
 จากนัน้เชิญท่านพกัผ่อนไดต้ามอธัยาศยั เพื่อเตรียมตวัเดนิทางกลบัสู่ ท่าเรือปากบารา ซึ่งจะมเีวลาเรือ

กลบั ดงันี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปส่งที่สนามบินหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
หมายเหต ุ:: รีสอรท์ที่ เกาะหลีเป๊ะ ส่วนใหญ่ จะใหล้กูคา้เช็คเอารท์ ก่อนเวลา 10.30 น. 
เที่ยว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 



 

 

 

 

  

 
 

ราคาทัวร์ต่อท่านตามแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน  
เดินทางช่วงไฮซีซ่ัน วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 66 
ราคาน้ีท าการจองตั้งแต่ วนัท่ี 1 ต.ค. 65 เป็นตน้ไป 

 

 

 

หมายเหตุ : 
กรณีเข้าพักตรงวันที่ 24 ธ.ค. 65 บังคับดินเนอร์ ผู้ใหญ่ 2,500 บาท/ท่าน เด็ก 4-11 ปี ราคา 1,250/ท่าน 

กรณีเข้าพักตรงวันที่ 31 ธ.ค. 65 บังคับดินเนอร์ ผู้ใหญ่ 3,500 บาท/ท่าน เด็ก 4-11 ปี ราคา 1,750/ท่าน 
 

 

  

ประเภทหอ้งพกั 1–31ต.ค.65 
1พ.ย.65–19ธ.ค.65 
11ม.ค.–15พ.ค. 66 

20ธ.ค.-28ธ.ค.65 
6ม.ค.-10ม.ค.66 

29ธ.ค.-5ม.ค.66 
เขา้พกั2คนืขึ้นไป 

Deluxe Garden View  โปร 6,190 6,700 8,200 8,200 

Deluxe Garden Cabana 6,700 7,200 8,700 8,700 

Deluxe Premium Garden View 7,700 8,200 9,700 9,700 

Grand Deluxe Pool View 7,200 7,700 9,200 9,200 

Deluxe Sea View cabana 7,200 8,200 9,700 9,700 

Junior Suite Pool View 9,200 10,700 12,200 12,200 

Junior Suite Sea View 9,200 10,700 12,200 12,200 

Deluxe Suite Sea View 10,200 11,700 13,200 13,200 

One-bedroom Suite with Spa bath 10,700 12,700 14,200 14,200 

หมายเหตุ : กรณีตอ้งการรถรับส่ง จากสนามบิน หรือ หาดใหญ่ เพิ่มท่านละ 400 บาท 



 

 

 

 

  

 

ราคาที่ลกูคา้เห็นรวมแลว้ดงันี ้

✓ ค่ารถรบัส่ง จากสนามบิน หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรงั (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรบัส่งเท่านัน้) 

✓ ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลบั) 

✓ ค่าเรือหางยาวใชใ้นการด าน า้วนัที่ 2 (แบบจอยทวัร)์ (กรณีตอ้งการ อพัเกรดเป็นเรือเหมาสอบถามเพิ่ม) 

✓ ค่าที่พกั  2 คืน ตามที่ระบุในรายการน าเที่ยว  ( พกัหอ้งละ 2 ท่าน ) 

✓ ค่าอปุกรณด์ าน า้ (หนา้กาก และ เสือ้ชชูีพ) 

✓ ค่าอาหาร 3 มือ้ตามที่ระบุในรายการน าเทีย่ว  

✓ ค่าผลไม ้และ น า้ดื่ม บริการวนัไปด าน า้ดปูะการงั 

✓ ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

✓ ค่าเจา้หนา้ที่คนเรือ ช่วยดแูล ในวนัไปด าน า้ดปูะการงั  

 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าอาหารค ่า ที่ ยงัไม่มีในแพคเกจทวัร ์(ลกูคา้ทานเองไดส้ะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรบัเงนิ) 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอทุยาน 40 บาท 
ทั้งนี ้บริษัทฯ ขอใหท้่านแจง้ยืนยันก าหนดการเดินทางพรอ้ม จ านวนผูเ้ดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้

ด  าเนินการส ารองที่พกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  (หลงัจาก ทางบริษัทฯ จองหอ้งพกัแลว้ ไม่สามารถคืน หอ้งพกัได้
ทุกกรณี) 

 
 
เง่ือนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเทีย่วตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพ่ือส ารองท่ีนัง่ กรณีไมโ่อนมดัจ าถือว่า

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  



 

 

 

 

  

- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดร้ับเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั
โรงแรม หากห้องที่ท่านท าจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้องเปล่ียน
ประเภทห้อง และอาจจะมีค่าใชจ้่ายเพ่ิม เพราะห้องทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกคา้ ดังนั้นหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทันหัน หรือ 
ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษทัเที่ยวสนุกทวัร์ฯ คืนห้องได ้ทางบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพ่ิม
จากลูกคา้ เพ่ือ ให้พอกบัค่าใช่จ่ายทั้งหมด ท่ี ช าระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจาก ที่ลูกคา้ โอนเงินมาแลว้ รบกวนลูกคา้ส่งสลิปโอนเงิน มายงัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อกับเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจากลูกคา้โอนจองมดัจ ามาแลว้ก าลงัรอเดินทาง ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางได ้
กรณีตอ้งการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ทางบริษทัเที่ยวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทวัร์ที่รวมแพ็คเก็ตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพค็เก็ตด า
น ้า ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อย่างนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้าเต็มจ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัที่เดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่ก าหนด ท่าน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


