
 

 

 

 

  

ทัวร์เกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื 
 

กรณีพกั Varin  Resort ตดิหาด มีสระ 

ราคาถูกทีสุ่ด 2,588 ฿ 
 

 

 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 



 

 

 

 

  

วันท่ีแรก 
เช้า ตามเท่ียวบินของลกูค้า รถของเท่ียวสนุกทวัร์รับ ท่านจากสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งมีเวลา รับวนัละ 5 เท่ียว 

ดงันี ้ครับ 
รถรับจากในตวัเมืองหาดใหญ่ 08.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 11.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 13.30 น. 
รถจากสนามบนิหาดใหญ่ รอบ 13.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 15.30 น. 
รถจากสนามบนิตรัง รอบ 09.30 น. จะไปทนัเรือรอบ 11.30 น. 

ตามเวลา เม่ือ ท่านเดินทางมาถึง ท่ีท่าเรือปากบารา แล้ว ให้เข้า มาเช็คอินท่ี เคาร์เตอร์เช็คอิน รับตัว๋เรือ และ รอ
เวลาลงเรือ ตามเท่ียว เรือของทา่น ซึง่ เรือ มีทัง้หมด วนัละ 4 เท่ียว ดงันี ้
- ลงเรือรอบ 09.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข ่และ เข้าเกาะหลีเป๊ะ  จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 11.45 น. 
- ลงเรือรอบ 11.30 น. เรือจะแวะ เกาะตะรุเตา และ เกาะไข ่ จะถึงเกาะหลีเป๊ะประมาณ 13.30 น. 
- ลงเรือรอบ 13.30 น. เรือจะแวะ เกาะไข ่ก่อนเข้าเกาะหลีเป๊ะ ซึง่จะถึงเกาะหลีเป๊ะ ประมาณ 15.30 น. 
- ลงเรือรอบ 15.30 น. เรือจะวิ่งตรงจาก ทา่เรือปากบารา ไป เกาะหลีเป๊ะเลย ถึงประมาณ 17.00 น. 

 เม่ือได้เวลาตามเท่ียวเรือของทา่น ลกูค้าลงเรือ เดนิทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 นําคณะลงเรือเพ่ือเดินทางไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกาะแห่งตํานาน ✓ เกาะตะรุเตา (เฉพาะเรือรอบ 

11.30 น. แวะให้ลกูค้าถ่ายรูป 15-20 นาที) 

จากนัน้พาคณะเดนิทางตอ่สู ่✓ เกาะไข่  (แวะเฉพาะเรือรอบ 09.30 น. / 11.30 น. / 13.30 น.) 
ซุม่ประตหูินรักนิรันดิ ์แวะให้นกัทอ่งเท่ียวถ่ายรูป 15 -20 นาที 
                                    
 
 
 
                                                

ถึง เม่ือเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเรือจะเข้าจอดท่ีชายหาดพทัยา จากนัน้ให้ท่านรอรับกระเป๋า และ สงัเกต 
ป้ายของรีสอร์ท ท่ี มีพนกังานของรีสอร์ท ชปู้ายรอรับอยู่ 
และ พนกังานของรีสอร์ทชว่ยทา่นในการถือ กระเป๋า เข้าไปเช็คอิน ท่ีรีสอร์ท 

เท่ียง ให้ทา่นอิสระอาหารเท่ียง 
 จากนัน้ให้ท่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ มี จดุท่ีน่าสนใจมากมาย เชน่ เลน่นํา้หน้าชายหาดพทัยา , เดนิชม

ยา่นถนนคนเดนิเกาะหลีเป๊ะ ซึง่เปิดทกุวนั , หลงั 17.30 น.แนะนําให้ทา่นไปชม พระอาทิตย์ตก ท่ี หาด
ซนัเซ็ต 

ค่ํา  ลกูค้าอิสระอาหารค่ําบริเวณเกาะหลีเป๊ะ  //  มีร้านอาหารเยอะ หลายแบบ ท่ียา่นถนนคนเดนิเกาะหลี



 

 

 

 

  

เป๊ะ 
นดัหมาย ชว่งระหวา่ง 18.00 น. – 20.00 น. (ให้ทา่นเปิดโทรศพัท์ไว้ จะมีเจ้าหน้าท่ีของเท่ียวสนกุทวัร์โทรนดัแนะ จดุ

ท่ีมาพร้อมกนั เพ่ือไปดํานํา้ดปูะการังในวนัพรุ่งนี)้ 
พกั เลือกท่ีพกัจากแพคเกจได้เลยครับ 
วันท่ีสอง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1) 
09.00 น. ทกุทา่นมาพร้อมกนั ท่ี จดุนดัพบ เพ่ือเช็คช่ือ และ ลงช่ือสง่ประกนัภยัการเดนิทาง พร้อมทัง้รับฟัง

คําแนะนําตา่งๆ จากเจ้าหน้าท่ีของเรา 
09.30 น. จากนัน้นําทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั ✓ หาดทรายขาว-เกาะราวี นําทา่นเล่นนํา้หน้าชายหาดพร้อมกบัหมู่

ปลานานาชนิด จากนัน้นําคณะ ดํานํา้ดปูะการังตอ่ ณ ✓จุดด าน า้อ่าวเรือใบ ณ  เกาะอาดัง นําท่าน 
 

ชมปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง ✓ ณ เกาะยาง 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (2) แบบเซ็ตกล่อง + ผลไม้และน า้ดื่ม 

(หากคณะเดนิทางเป็นหมู่คณะหลายๆ ท่าน ต้องการให้เราจดัอาหารเป็น บฟุเฟ่ต์ให้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท่ี 
ในขัน้ตอนการจองทวัร์ครับ มีคา่ใช้จา่ยเพิ่มนิดหน่อยจ้า) 

 และนําทา่นเดนิทางสู ่✓ เกาะหนิงาม ชมชายหาดหินอนัสวยงาม และ ดํานํา้ดปูะการัง ท่ีด้านหลงั เกาะ
หินงาม 

หลงัจากนัน้นําทา่นชมปะการังเจ็ดสี และธรรมชาติใต้ท้องทะเลอนัสวยงาม   ณ ✓ ร่องน า้จาบัง 
 

15.30 น. เม่ือได้เวลาท่ีเหมาะ สม พาคณะเดนิทางกลบัสู ่เกาะหลีเป๊ะ 
 จากนัน้เชิญ ท่านพกัผอ่นบนเกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอีธยาศยั 

(ลกูค้า อย่าลืม ไปเท่ียวท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวนั จ้า) 
 

วันท่ีสาม 



 

 

 

 

  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3) 
 จากนัน้เชิญทา่นพกัผอ่นได้ตามอธัยาศยั เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบัสู ่ทา่เรือปากบารา ซึง่จะมีเวลาเรือ

กลบั ดงันี ้
-เรือรอบ 09.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 11.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ  13.30 น. 
-เรือรอบ 11.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 13.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 15.30 น. 
-เรือรอบ 13.30 น. จะทนัรถไปสง่ท่ีสนามบนิหาดใหญ่รอบ 15.30 น. และ ถึงสนามบินหาดใหญ่ เวลา
ประมาณ 17.30 น. 
-เรือรอบ 16.00 น. เหมาะสําหรับ ลกูค้าท่ีขบัรถมาทา่เรือปากบาราเอง 
หมายเหต ุ:: รีสอร์ทท่ี เกาะหลีเป๊ะ สว่นใหญ่ จะให้ลกูค้าเช็คเอาร์ท ก่อนเวลา 10.30 น. 
เท่ียว เกาะหลีเป๊ะ ให้ถกูใจ ไปกบัเรา เท่ียวสนกุทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 

ราคาทวัรต์อ่ทา่นตามแพ็คเกจ 3 วนั 2 คนื ดา้นบน 

เดนิทางชว่งไฮซซี ัน่ วนัที ่1 พ.ย.65 16 พ.ค. 66 

แพค็เกจรวมอาหาร 3 มือ้ 

 

ประเภทห้องพกั 1 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66 

ห้องพดัลม 2,588 บาท 

Standard Room 3,100 บาท (แนะนํา) 

Superior Room 3,388 บาท 

Deluxe Room 3,588 บาท 

Villa Room 4,100 บาท 

Standard Family พกั 4 ท่าน 3,244 บาท 

Family Room ( พกั 8 ท่าน ) 2,966 บาท 
 

เดก็ 5- 7 ปี คิดราคาค่าอาหารเช้าและอ่ืนๆ โปรดสอบถามราคากับเจ้าหน้าที่ทุกเคส 
เดก็ 8-12 ปี มีคิดราคาตามคอนแทค็โปรดเช็คราคากับทัวร์ก่อนจอง 

 



 

 

 

 

  

ราคาทวัรต์อ่ทา่นตามแพ็คเกจ 3 วนั 2 คนื ดา้นบน 

เดนิทางชว่งไฮซซี ัน่ วนัที ่1 พ.ย.65 16 พ.ค. 66 

แพค็เกจรวมอาหาร 5 มือ้ เช้า 2 มือ้ / เที่ยง 1 มือ้ / เยน็ 2 มือ้ 

 
 

ประเภทห้องพกั 1 พ.ย. 65 – 16 พ.ค. 66 

ห้องพดัลม 3,488 บาท 

Standard Room 3,988 บาท (แนะนํา) 

Superior Room 4,288 บาท 

Deluxe Room 4,488 บาท 

Villa Room 4,988 บาท 

Standard Family พกั 4 ท่าน 4,150 บาท 

Family Room ( พกั 8 ท่าน ) 3,866 บาท 
 
 
 

กรณีลูกค้าต้องการรถรับส่ง เพิ่มท่านละ 400 บาท 
 

โปรดถามข้อมูลให้ละเอียดก่อนจอง เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

  

ราคาที่ลูกค้าเหน็รวมแล้วดังนี ้
 คา่รถรับสง่ จากสนามบิน หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบนิตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับสง่เทา่นัน้) 

 คา่เรือ Speed Boat ( เดนิทางไป - กลบั) 

 คา่เรือหางยาวใช้ในการดํานํา้วนัท่ี 2 (แบบจอยทวัร์) (กรณีต้องการ อพัเกรดเป็นเรือเหมาสอบถามเพิ่ม) 

 คา่ท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบใุนรายการนําเท่ียว  ( พกัห้องละ 2 ทา่น ) 

 คา่อปุกรณ์ดํานํา้ (หน้ากาก และ เสือ้ชชีูพ) 

 คา่อาหาร 3 มือ้ตามท่ีระบใุนรายการนําเท่ียว หรือ เลือกเป็นแพ็คเกจอาหาร 5 มือ้ตามโปรแกรม 

 คา่ผลไม้ และ นํา้ด่ืม บริการวนัไปดํานํา้ดปูะการัง 

 คา่ประกนัภยัในเดนิทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจ้าหน้าท่ีคนเรือ ชว่ยดแูล ในวนัไปดํานํา้ดปูะการัง  

อตัราค่าบริการนีไ้มร่วม 
x คา่อาหารค่ํา ท่ี ยงัไมมี่ในแพคเกจทวัร์ (ลกูค้าทานเองได้สะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดนิบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน) 
x คา่ทา่เรือปากบารา 20 // คา่อทุยาน 40 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยนักําหนดการเดินทางพร้อม จํานวนผู้ เดินทางท่ีแน่นอน เพ่ือท่ีทางบริษัทฯจะได้

ดําเนินการสํารองท่ีพกัและพาหนะในการเดนิทางลว่งหน้า  (หลงัจาก ทางบริษัทฯ จองห้องพกัแล้ว ไม่สามารถคืน ห้องพกัได้
ทกุกรณี) 

 
 
 



 

 

 

 

  

ห้องพดัลม 
 
 
 
 
 
 
กดดูคลิป หอ้งพกัน้ี https://www.youtube.com/watch?v=I9_MDvMn2bY  
 

ห้อง Air Standard  
 
 

 
 

ห้อง Air Superior 
 

 

ห้อง Air Deluxe  
 

กดดูคลิป หอ้งพกัน้ี ตึกใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=EyafAudXvao  
กดดูคลิป หอ้งพกัน้ี ตึกเก่า https://www.youtube.com/watch?v=L2rRbz32w5U  

 
 ห้อง Air Deluxe 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I9_MDvMn2bY
https://www.youtube.com/watch?v=EyafAudXvao
https://www.youtube.com/watch?v=L2rRbz32w5U


 

 

 

 

  

กดดคูลปิ หอ้งแบบ Deluxe Room https://www.youtube.com/watch?v=vN5TBZ8nuXk  

 
หอ้ง Air Villa  

 
 
 

 

 

  

 
 
 

Standard Family พกั 4 ทา่น 
 

 
กดดคูลปิ ห้องแบบ Standard Family https://www.youtube.com/watch?v=OVEY7NQ1iok  
 
 

 

Family พกั 8 ทา่น 

 

 
กดดูคลปิ ห้องแบบ https://www.youtube.com/watch?v=GAGsBPoDU2M  
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vN5TBZ8nuXk
https://www.youtube.com/watch?v=OVEY7NQ1iok
https://www.youtube.com/watch?v=GAGsBPoDU2M


 

 

 

 

  

เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเปน นเงินจ านวน 80% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ าถือวา่

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หากห้องท่ีท่านท าจองมากบัทาง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเตนมหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคา้จะตอ้งเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเชนควนัต่อวนัเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินท่ีบริษทัเกนบมาจากลูกคา้ ดงันั้นหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได ้ทางบริษทัฯ จ าเปน นจะตอ้งเรียกเกนบเงินเพิ่ม
จากลูกคา้ เพื่อ ใหพ้อกบัค่าใช่จ่ายทั้งหมด ท่ี ช าระไปก่อนแลว้ 

- หลงัจาก ท่ีลูกคา้ โอนเงินมาแลว้ รบกวนลูกคา้ส่งสลิปโอนเงิน มายงัช่องทางท่ีลูกคา้ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ 
ในเวลา 08.00 น. – 17.00 น. 

- หลงัจากลูกคา้โอนจองมดัจ ามาแลว้ก าลงัรอเดินทาง ลูกคา้ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางได ้
กรณีตอ้งการยกเลิก หรือเล่ือนการเดินทาง ทางบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพนคเกนตทวัร์ท่ีรวมแพนคเกนตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพนคเกนตด า
น ้า ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อยา่งนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้ าเตนมจ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพนคเกนตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่าน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 


