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ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คนื 
แวะเกาะตะรุเตา – เกาะไข่ 

มี...ฟรีเดย์บนเกาะหลีเป๊ะ 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดำน้ำท้ัง โซนใน และ โซนนอก 
 

กำหนดการเดินทาง 1 พ.ย.65 – 31 พ.ค. 2566 
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วันแรก 
สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-แวะเกาะตะรุเตา-แวะเกาะไข่-พักที่เกาะ

หลีเป๊ะ 

 

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

เริ่มรบัจากสนามบินหาดใหญ่  09.30 น.  11.30 น.  13.00 น.  

พาท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือปากบารา   ใช้เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชม  

ทางเราแนะนำให้ลงไฟล์ลงก่อน  09.00 น. จะได้ข้ึนรถเที่ยว 09.30 น. จะไดไ้ปเรอื

เที่ยว 11.30 น. ได้แวะเกาตะรุเตา + เกาะไข่ ครับเป็นเรือเที่ยวเดยีวที่แวะ 2 จุดครบั 

 

รถตูส้่งถึงหนา้

เคาเตอร์เช็คอิน

ตัว๋เรือ 

เช็คอินที่จุดรบัตัว๋เรอืของเที่ยวสนุกทัวร์ฯ พร้อมชำระเงินส่วนที่เหลือ จากน้ันรอ

เจ้าหนา้ที่เรียกลงเรือตามลำดับการเช็คอิน  

 

11.30 น. 

เรือออกจากท่าเรือปากบารา เดนิทางประมาณ 30 นาท ีถึง

เกาะตะรุเตา แวะให้ท่านได้ลงไป ถ่ายรปูทีเ่กาะตะรุเตา 

ประมาณ 15 นาที  ก่อนลงจากเรอืตอ้งจำช่ือเรอืดว้ยนะครับ

เพราะเค้าจะเรียกขึ้นเรือตามช่ือเรือที่ท่านได้น่ังไปครับ 

จากน้ันเดนิทางต่อสู่ เกาะไข ่

 

12.00 น. 

แวะ ชมซุ้มประตูเกาะไข่ พร้อมถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ะลึก กับ สัญญา

ลักษณ์การทอ่งเที่ยวของ ทะเลหลเีป๊ะ นำ้ทะเลจะใส เป็นพเิศษ 

ให้เวลา ประมาณ 20 นาท ีจากน้ันเชิญขึ้นเรือ  เพือ่เดนิทางต่อ

สู ่เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย   

14.00 น. 

เดนิทางถึงเกาะหลเีป๊ะ เรือเขา้จอดที่หนา้ชายหาด จะมีเบลบอยมารอรบัท่านบรเิวณ

หนา้หาด  ส่วนกระเป๋าเดนิทางจะมีเจ้าหนา้ที่นำลงมาให้ท่าน 

(ให้ท่านรอรับสมัภาระบริเวณหนา้หาดที่เรอืจอด) 

 

พัก 
เลอืก ที่พัก ตามราคาที่ท่านพอใจ ได้จาก ดา้นลา้งโปรแกรมทัวรเ์ลยครับ ดูราคาโดย

การคลกิที่ช่ือของรีสอรท์ ครับ 

16.00-18.00 น. 
เจ้าหนา้ที่พาดำนำ้ของเที่ยวสนุกทัวร์ โทรนัดแนะจุดลงเรือ และเวลาทีจ่ะไปดำนำ้ในวัน

พรุ่งนี้ 
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วันที่สอง ทริปดำน้ำดูปะการัง โซนอก + โซนใน 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่1) 

09.00 น. มาพร้อมกันที่จุดลงทะเบียน เพือ่ไปท่องทรปิทะเลหลเีป๊ะ 1 วัน 

จุดท่องเที่ยว ทริป 1 วันน้ีท่านจะได้เที่ยว 8 จุด ทั้งโซนนอก และโซนใน ดังนี้ 

1.เกาะหินซ้อน เป็นแท่งหินขนาดใหญ่ กลางทะเล ที่เป็นเอกลักษณ์ 

2.อ่าวไผ่ แหล่งดูปะการังอ่อน ที่สวยงามมาก มีหญา้ทะเล ปลาโนโม่ มากมาย 

3.เกาะดง ที่เล่นน้ำ และดูปะการังที่สวยงามมาก ของทริปหลเีป๊ะโซนนอก 

4.เกาะรอกลอย นำ้ต้ืน สมีรกต นำ้ทะเลสวยที่สุด คือ เกาะนี้ และสามารถเดนิข้ึนไป

ถ่ายรูปวิวมุมสูงได้ด้วย สวยกว่านีใ้นทะเลอันดามันคงหาไม่ได้แลว้ 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง ที ่5.หาดทรายขาว เกาะราวี (มื้อที2่) หลัง

รับประทานอาหารเสร็จให้ท่านมีเวลาเดนิถ่ายรูปมุมต่างๆ และเล่นน้ำสมีรกต หนา้

ชายหาด ตามอัธยาศัย 

 

13.30 น. พาท่านเที่ยวดู ปะการังผักกาดที ่6.เกาะยาง แหล่งดูปะการัง

นำ้ต้ืนที่สวยอีกจุดหนึ่งของหลเีป๊ะโซนใน 

7.พาท่านไปชม หาดหินสดีำทั้งเกาะที่ เกาะหินงาม สวย แปลก 

ไม่เหมือนที่ไหน เกิดจากธรรมชาตโิดยแท้ 

8.ร่องน้ำจาบัง ที่ชมปะการัง 7 สทีี่ไม่ควรพลาด มีปะการังอ่อนสีสรรสดใส อยู่เป็น

กองหินกลางร่องนำ้  
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16.00 น. พาท่านเดนิทางกลับสู่ เกาะหลเีป๊ะ เชิญท่านเขา้พักตามอัธยาศัย 

วันที่สาม ฟรีเดย์ พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ 

เช้า เชิญท่านมารับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอรท์ (มือ้ที่3) 

จากน้ัน 

วันน้ีเป็นวันพักผ่อนแบบ ฟรีเดย์ บนเกาะหลเีป๊ะ ของ

ท่านอย่างเต็มที่ ตามอัธยาศัย 

พัก พักที่รีสอร์ทเดมิบนเกาะหลเีป๊ะ 

วันที่สี ่ เกาะหลีเป๊ะ-เดินทางกลบัท่าเรือปากบารา-สง่สนามบินหาดใหญ่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่4) 

เที่ยวเรอืกลับ ท่านสามารถเลอืกเที่ยวเรอืกลับได้ดังนี้ เวลา 09.30 / 11.30 /13.30 

รถส่ง ท่านสามารถเลอืกรถไปส่งได้ดังนี้ เวลา 11.30 / 13.30 / 15.30 

เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกับเรา เท่ียวสนกุทัวร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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เดินทางช่วงไฮซีซัน่ วันที่ 1 พ.ย. 65 - 31 พ.ค. 66 

4 วัน 3 คนื รวมดำนำ้ 1 วัน Free Day 1  วัน 

 

กรณีลูกค้าต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท 

ราคาท่ีลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้ 

 
✓ ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรบัส่ง

เท่านั้น) 

✓ ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ) 

✓ ค่าเรือหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที ่2 (แบบจอยทัวร์) 

✓ ค่าที่พัก  3  คนื ตามทีร่ะบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน) 

✓ ค่าอุปกรณด์ำน้ำ (หน้ากาก และ เสือ้ชูชีพ) 

✓ ค่าอาหาร 4 มือ้ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  

✓ ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวนัไปดำน้ำดูปะการัง 

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

✓ ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำน้ำดูปะการัง  

 

 

วนัท่ีท่ีต้องการจอง 

ประเภทห้อง 

Superior Deluxe Sea View 

จอง 1-2 ห้อง จอง 3 ห้องเป็นต้นไป จอง 1-2 ห้อง จอง 3 ห้องเป็นต้นไป 

1พ.ย.65-19 ธ.ค.65 8,850 7,800 11,850 10,350 
20 ธ.ค.65-28 ก.พ.66 10,350 8,850 13,350 11,850 
1 มี.ค.66 - 30 เม.ย.66 8,850 7,800 11,850 10,350 

1-31 พ.ค.66 6,300 5,550 7,800 7,050 
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อัตราค่าบรกิารนี้ไม่รวม 
x ค่าอาหารค่ำ ที่ ยังไม่มีในแพคเกจทัวร์ (ลูกค้าทานเองได้สะดวกกว่า ที่ ถนนคนเดินบน

เกาะหลีเป๊ะ) 

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) 

x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน 

เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  (หลังจาก 

ทางบริษัทฯ จองห้องพักแล้ว ไม่สามารถคนื ห้องพักได้ทุกกรณี) 
 

 

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ 

- นักท่องเที่ยวต้องชำระเงนิมัดจำเป็นเงินจำนวน 50% ของราคาทัวร์ ต่อท่านเพื่อสำรองที่นัง่ กรณีไม่โอนมัดจำ

ถือว่าท่านยังไม่ได้จองทัวร์  

- หลังจาก บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ได้รับเงินมัดจำงวดแรกแล้วเท่านั้น เราถึงจะทำการจองห้องต่อไป

ยังโรงแรม หากห้องที่ท่านทำจองมากับทาง บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกค้าจะต้อง

เปลี่ยนประเภทห้อง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม เพราะห้องทางเราจะเช็ควันต่อวันเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ที่ เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินที่บริษัทเก็บมาจากลูกค้า ดังนั้นหาก ลูกค้ายกเลิกกะทันหัน 

หรือ ยกเลิก โดยที่ทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให้ บริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ คนืห้องได้ ทางบริษัทฯ จำเป็นจะต้องเรียก

เก็บเงินเพิ่มจากลูกคา้ เพื่อ ให้พอกับค่าใช่จ่ายทั้งหมด ที่ ชำระไปก่อนแล้ว 

- หลังจาก ที่ลูกคา้ โอนเงินมาแล้ว รบกวนลูกค้าส่งสลิปโอนเงิน มายังช่องทางที่ลูกค้าติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯ ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลังจากลูกค้าโอนจองมัดจำมาแล้วกำลังรอเดินทาง ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเลื่อนการ

เดินทางได้ กรณีต้องการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ทางบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงิน

มัดจำทัง้หมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทัวร์ที่รวมแพ็คเก็ตดำน้ำ หากวันเดินทางท่านไม่ต้องการดำน้ำหรือต้องการยกเลิกแพ็ค

เก็ตดำน้ำ ท่านต้องแจ้งกลับ ทางบริษัทฯ อย่างน้อง 1 วันก่อนการเดินทาง ทางเราจะคนืเงินค่าดำน้ำเต็มจำนวน 

แต่กรณีท่านมาแจ้งยกเลิกภายในวันที่เดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คนืเงินมัดจำทั้งหมด 
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- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย์ ไม่ลงตามเวลาที่กำหนด ท่าน

จะต้องซ้ือตั๋วรถและตั๋วเรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตั๋วเรือไป-กลับ หากวันเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทันเวลาตามเที่ยวที่ท่านจอง ท่าน

จะต้องซ้ือตั๋วเรือและตั๋วรถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

 

 

 


