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ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะ 2 วนั 1 คนื 
 

 กรณีพกั  เอสราไพเวตบีชรีสอร์ท ติดหาดซันเซ็ต 

ราคาถูกทีสุ่ด 2,833฿ 
 

 
  
 
   
 
 
 
  

 

 

 

 

 
วนัทีแ่รก 

เชา้ กรณีตอ้งการรถรับจากโรงแรมในหาดใหญ ่จะมเีฉพาะรถเหมาเทา่นัน้คะ่  

1.กรณีเดนิทาง 2-4 ทา่น ราคารถเหมา 1500/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถเกง๋) 

2.กรณีเดนิทาง 6-10 ทา่น ราคารถเหมา 2000/คัน/เทีย่ว (ใชเ้ป็นรถตู)้ 

**รถเหมาพรอ้มราคาทีแ่จง้จะเป็นรถเหมาแบบ ทรานเฟอร ์คอื รับจากจดุหนึง่ไปยงัจดุหนึง่เทา่นัน้คะ่** 

**กรณีเดนิทางมาลงทีส่นามบนิหาดใหญ ่ลกูคา้จะไมท่นัเรอืทีจ่ะไปด าน ้าแบบจอยในชว่งบา่ย ลกูคา้

ตอ้งเหมาเรอืด าน ้าแบบสว่นตัวเพือ่ด าน ้าในชว่งบา่ยเทา่นัน้คะ่ (ตัง้แต ่14.00-16.00 น.)** 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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ตามเวลา เมือ่ ทา่นเดนิทางมาถงึ ทีท่า่เรอืปากบารา แลว้ ใหเ้ขา้ มาเชค็อนิที ่เคารเ์ตอรเ์ชค็อนิ รับตั๋วเรอื และ รอ

เวลาลงเรอื ตามเทีย่ว เรอืของทา่น  

ซึง่ส าหรับโปร 2 วัน 1 คนืจะมเีรอืแค ่1 รอบเทา่นัน้ คอืรอบ 09.30 น.คะ่ 

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

 เมือ่ไดเ้วลาตามเทีย่วเรอืของทา่น ลกูคา้ลงเรอื เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

 น าคณะลงเรอืเพือ่เดนิทางไปยงัจดุแรก ของทรปิ ณ เกาะแหง่รัก หรอื ซุม่ประตหูนิรักนรัินดิ ์📌 เกาะไข ่ 

จดุนีแ้วะใหนั้กทอ่งเทีย่วถา่ยรปู 15 -20 นาท ี

                                    

  

ถงึ เมือ่เดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดทีช่ายหาดพัทยา จากนัน้ใหท้า่นรอรับกระเป๋า และ เปลีย่น

เรอืเป็นเรอืหางยาวเพือ่ไปด าน ้า  

เทีย่ง บรกิารอาหารแบบกลอ่งตอนด าน ้า 

13.00 น. จากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยงั 📌 หาดทรายขาว-เกาะราว ีน าทา่นเลน่น ้าหนา้ชายหาดพรอ้มกบัห

ปลานานาชนดิ จากนัน้น าคณะ ด าน ้าดปูะการังตอ่ ณ 📌 จดุด าน า้อา่วเรอืใบ ณ  เกาะอาดงั น าทา่น 

ชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง 📌 ณ เกาะยาง 

 และน าทา่นเดนิทางสู ่📌 เกาะหนิงาม ชมชายหาดหนิอนัสวยงาม และ ด าน ้าดปูะการัง ทีด่า้นหลัง 

เกาะหนิงาม  หลังจากนัน้น าทา่นชมปะการังเจ็ดส ีและธรรมชาตใิตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม   ณ 📌 รอ่ง

น า้จาบงั 

 

 

15.30 น. เมือ่ไดเ้วลาทีเ่หมาะ สม พาคณะเดนิทางกลับสู ่เกาะหลเีป๊ะ 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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เย็น อสิระอาหารเย็น 

พัก เลอืกทีพ่กัจากแพคเกจไดเ้ลยครับ 

(ลกูคา้ อยา่ลมื ไปเทีย่วที ่ถนนคนเดนิบนเกาะหลเีป๊ะ นะ ครับ เปิดทกุวัน จา้) 

วนัทีส่อง 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) 

 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. เหมาะส าหรับ ลกูคา้ทีข่ับรถมาทา่เรอืปากบาราเอง 

หมายเหต ุ:: รสีอรท์ที ่เกาะหลเีป๊ะ สว่นใหญ ่จะใหล้กูคา้เชค็เอารท์ กอ่นเวลา 10.30 น. 

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

 
กรณีตอ้งการรถเท่ียวกลบัแบบจอยบวกเพ่ิม 250 บาท/ท่านค่ะ*** 

 
****กรณีเดินทางนอ้ยกว่า 4 ท่าน จะมีค่าชาร์ตด าน ้าเพิ่ม**** 
กรณีเดินทาง 1 ท่าน ชาร์ตเพิ่มท่านละ 900 บาท 
กรณีเดินทาง 2 ท่าน ชาร์ตเพิ่มท่านละ 300 บาท   
กรณีเดินทาง 3 ท่าน ชาร์ตเพิ่มท่านละ 100 บาท                          
 
ราคาทีล่กูคา้เห็นรวมแลว้ดงันี ้

 คา่เรอื Speed Boat ( เดนิทางไป - กลับ) 

 คา่เรอืหางยาวใชใ้นการด าน ้าวนัที ่1 (แบบจอยทัวร)์ 

 คา่ทีพั่ก  1 คนื ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น) 

 คา่อปุกรณ์ด าน ้า (หนา้กาก และ เสือ้ชชูพี) 

 คา่อาหาร 2 มือ้ตามทีร่ะบใุนรายการน าเทีย่ว  

 คา่ผลไม ้และ น ้าดืม่ บรกิารวนัไปด าน ้าดปูะการัง 

 คา่ประกันภัยในเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คา่เจา้หนา้ทีค่นเรอื ชว่ยดแูล ในวนัไปด าน ้าดปูะการัง  

 
 

 
ประเภทห้องพกั 

 

 
15-31  ต.ค.  62 

 
1 พ.ย. – 19 ธ.ค. 62 

 
20 ธ.ค.-10 ม.ค. 63 

 
11 ม.ค.-16 พ.ค. 63 

Jacuzzi Ocean View Suite 3,479.- 4,633.- 5,055.- 4,633.- 

Jacuzzi beach Villa 3733.- 5,269.- 5,695.- 5,269.- 

Grand Deluxe Jacuzzi 
Ocean View 
พัก 3 ทา่น 

3,033.- 4,066.- 4,344.- 4,066.- 

Ocean View Family Suite 
พัก 4 ทา่น 

2,833.- 3,779.- 3,995.- 3,799.- 

แต่กรณวีนัเดินทาง มผู้ีร่วมเดินทางเพิม่มากกว่า 
4 ท่าน ทางเราจะคนืเงินส่วนต่างทีช่าร์ตให้คนืค่ะ 
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
x ค่าอาหารค ่า ท่ี ยงัไม่มีในแพคเกจทวัร์ (ลูกคา้ทานเองไดส้ะดวกกวา่ ท่ี ถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ) 
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % (กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงิน) 
x ค่าท่าเรือปากบารา 20 // ค่าอุทยาน 40 บาท 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  (หลงัจาก ทางบริษทัฯ จองห้องพกัแลว้ ไม่สามารถคืน ห้องพกัได้
ทุกกรณี 

ภาพห้อง Jacuzzi Ocean View Suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพห้อง Jacuzzi beach Villa 
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ภาพ Grand Deluxe Jacuzzi Ocean View (พัก 3 ท่าน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ Ocean View Family Suite (พกั 4 ท่าน) 
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เงื่อนไขการช าระค่าบริการ 
- นกัท่องเท่ียวตอ้งช าระเงินมดัจ าเป็นเงินจ านวน 50% ของราคาทวัร์ ต่อท่านเพื่อส ารองท่ีนัง่ กรณีไม่โอนมดัจ าถือวา่

ท่านยงัไม่ไดจ้องทวัร์  
- หลงัจาก บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ไดรั้บเงินมดัจ างวดแรกแลว้เท่านั้น เราถึงจะท าการจองห้องต่อไปยงั

โรงแรม หากห้องท่ีท่านท าจองมากบัทาง บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ เกิดเต็มหรือมีไม่เพียงพอ ลูกคา้จะตอ้งเปล่ียน
ประเภทหอ้ง และอาจจะมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม เพราะหอ้งทางเราจะเช็ควนัต่อวนัเท่านั้น  

- บางรีสอร์ท ท่ี เกาะหลีเป๊ะ ค่าห้องแพงกว่า เงินท่ีบริษทัเก็บมาจากลูกคา้ ดงันั้นหาก ลูกคา้ยกเลิกกะทนัหัน หรือ 
ยกเลิก โดยท่ีทางรีสอร์ท ไม่อนุญาตให ้บริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ฯ คืนหอ้งได ้ทางบริษทัฯ จ าเป็นจะตอ้งเรียกเก็บเงินเพิ่ม
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 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตทวัร์ท่ีรวมแพ็คเก็ตด าน ้ า หากวนัเดินทางท่านไม่ตอ้งการด าน ้ าหรือตอ้งการยกเลิกแพ็คเก็ตด า
น ้า ท่านตอ้งแจง้กลบั ทางบริษทัฯ อยา่งนอ้ง 1 วนัก่อนการเดินทาง ทางเราจะคืนเงินค่าด าน ้ าเต็มจ านวน แต่กรณีท่าน
มาแจง้ยกเลิกภายในวนัท่ีเดินทาง ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ในการไม่คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- กรณีท่านจองแพ็คเก็ตรวมรถรับส่งจากสนามบิน หากท่านตกไฟท์หรือไฟท์ดีเลย ์ไม่ลงตามเวลาท่ีก าหนด ท่าน
จะตอ้งซ้ือตัว๋รถและตัว๋เรือใหม่ทั้งหมด  

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/


 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: @teawsanooktour | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       

- หากท่านซ้ือโปรตัว๋เรือไป-กลบั หากวนัเดินทางท่านเดินทางท่านมาถึงไม่ทนัเวลาตามเท่ียวท่ีท่านจอง ท่านจะตอ้งซ้ือ
ตัว๋เรือและตัว๋รถรับส่งใหม่ทั้งหมด 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/

