
                                                                                                                                                 

 
แพคเกจเกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื 

(รวมท่ีพกั 2 คืน+เท่ียว+อาหาร 6 มื้อ+ไกด์น าเท่ียวตลอดการเดินทาง) 
แถมฟรี!! นวดไทย 1 ชม./ ท่าน (เฉพาะผูใ้หญ่) 

ชมหาดทรายสวยๆ เล่นน ้าทะเลสีฟ้าใสๆ 
ชมหาดทรายขาว เกาะราวี เกาะอาดัง เกาะยาง เกาะหินงาม ร่องน ้าจาบัง (โซนใน) 

เกาะหินซ้อน อ่าวไม้ไผ ่เกาะดง เกาะรอ-กลอย (โซนนอก)  
 (ทัวร์ด าน ้าโดยเรือหางยาวแบบ Private Trip) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรก  สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา (สตลู)-เกาะหลีเป๊ะ-เชค็อินท่ีพกั - พกัผ่อนตามอธัยาศยั   
09.00 น. รถตูร้บัท่านทีส่นามบนิหาดใหญ่ (Joined Taxi Van) จากนัน้น าท่านเดนิทางสูท่่าเทยีบเรอืปากบารา จ.

สตลู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2.00 ชัว่โมง)   

(การนดัเวลานี้เป็นการนดัแบบเบือ้งตน้ ดงันัน้เวลานดัหมายอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิ
และเวลาทีแ่น่นอนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางมา)  

10.30 น. เดนิทางถงึท่าเรอืปากบารา เจา้หน้าทีฯ่ รอรบัท่านทีท่่าเรอืปากบารา จากนัน้น าท่านเชค็อนิพรอ้มตดิต่อ
รบัตัว๋เรอื 

11.30 น.  น าท่านเดนิทางออกจากท่าเรอืปากบารา เดนิทางสู่เกาะหลเีป๊ะดว้ยเรอืสปีดโบ๊ท (Joined Speed Boat)  

ระหวา่งทางเรอืจะพาแวะชมเกาะตะรุเตาและชมซุม้ประตหูนิคลา้ยงวงชา้งทีเ่กาะไข ่(เรยีกกนัวา่เป็นซุม้
ประตแูห่งรกั) ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัสตลู ท่ามกลางน ้าทะเลใสสเีขยีวมรกต อสิระใหท้่านได้
ถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออ านวยเรอืจะไม่สามารถ
แวะเทยีบท่าตามเกาะได)้ 

PKG  Lipe Island 3 D 2 N 

 



                                                                                                                                                 

13.00 น. เดนิทางถงึท่าเรอืเกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดเทยีบท่าที่ชายหาดพทัยา จากนัน้เจา้หน้าทีร่อรบักระเป๋า
และสมัภาระและน าท่านเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรมทีพ่กั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัภายในโรงแรมทีพ่กั (แบบเซตโต๊ะ) 

ทีพ่กัโรงแรม Bundhaya Resort (หอ้งพกัแบบ Superior Bungalow Garden View) 

บ่าย ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั หรอืเดนิชมหาดถ่ายรปูกบัหาดทรายสวยงาม ช่วงเยน็ท่านสามารถ

เดนิเล่นไปยงับรเิวณหาดซนัเซท็เพื่อชมพระอาทติยต์กทีถ่อืวา่มคีวามสวยงามจบัใจ หรอืเดนิเล่นยา่น

ถนนคนเดนิของเกาะหลเีป๊ะ ซึง่จะเปิดทุกวนัประมาณ 18.00-24.00 น. ซึง่ท่านสามารถหาของทานเล่น

ได ้ซึง่ยา่นถนนคนเดนินี้ประกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายหลายแห่ง (ระหวา่งนี้จะมกีารนดัหมายเวลา

ส าหรบัทรปิด าน ้าในวนัถดัไป) 

ค า่  รบัประทานหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั (แบบเซตโต๊ะ) จากนัน้ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีสอง เกาะหินซ้อน-อ่าวไม้ไผ่-เกาะดง-เกาะรอกลอย (โซนนอก) - ชมหาดทรายขาว-เกาะราวี- 
            เกาะอาดงั-เกาะยาง-เกาะหินงาม-ร่องน ้าจาบงั (โซนใน) โดยเรือหางยาว (Private Trip) 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 

08.30 น. น าคณะลงเรอืเดนิทางสู่เกาะหินซ้อน ใหท้่านไดช้มความแปลกตาของหนิทีซ่อ้นกนัเป็นปรากฏการณ์
ทางธรรมชาตทิีส่วยงามใหท้่านไดแ้วะถ่ายรปูเชค็อนิทีม่ภีาพเบือ้หลงัเป็นหนิซอ้นกนัสวยงาม สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางสู่อ่าวไม้ไผ่และหมู่เกาะดง ใหท้่านไดด้ าน ้าดปูะการงับรเิวณเกาะดงตามอธัยาศยั 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เกาะรอ-กลอย ใหท้่านไดด้ าน ้าดปูะการงั และฝงูปลาทีส่วยงามอสิระ หรอื
พกัผ่อนนอนเล่นบนชายหาดเกาะ ซึง่ชายหาดทีน่ี่ทรายขาวสะอาด มลีกัษณะเป็นแหลมสามเหลีย่มยืน่
ออกไปในทะเล มโีขดหนิระเกะระกะทีห่วัเกาะ เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั (Box Set) 
บ่าย น าท่านชมฝงูปลานานาชนิดและเล่นน ้าทะเลสฟ้ีาครามทีค่่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสมีรกต  ณ หาด

ทรายขาวเกาะราวี อสิระพกัผ่อนชมหาดทรายทีส่วยงามทีเ่กาะอาดงั และน าท่านด าน ้าดปูะการงัที่
สวยงามบนเกาะยาง ซึง่มอียูร่อบๆเกาะตามอธัยาศยั จากนัน้เดนิทางสู่เกาะหินงาม ชมหาดหนิงามอนั
เกดิจากธรรมชาตสิรา้งมา (หา้มน าเกบ็ออกมา) เมื่อคลื่นซดักระทบหนิ จะเกดิความแวววาวของหนิที
กระทบแสงแดดและคลืน่ทะเลสวยงามมาก  จากนัน้น าทา่นด าน ้าดปูะการงัน ้าตืน้หลากสสีนั ปะการงัเขา
กวาง ปะการงัสมอง หรอืปะการงัอ่อน ณ ร่องน ้าจาบงั ประดุจดัง่สวรรคแ์หง่โลกใตน้ ้า  จนไดเ้วลาอนั
สมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เกาะหลเีป๊ะ 

ค า่ รบัประทานหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั (แบบเซตโต๊ะ) จากนัน้ใหท้่านอสิระพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัท่ีสาม เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพ่กั 



                                                                                                                                                 

 ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัและใหท้่านเตรยีมตวัเดนิทางกลบั และพรอ้มกนัทีท่่าเรอืเพื่อเดนิทางกลบัรอบเรอื
เวลาโดยประมาณ 09.30 น. จากนัน้เดนิทางสู่ท่าเรอืปากบารา (Joined Speed Boat)  

11.30 น. เดนิทางถงึท่าเรอืปากบารา จากนัน้เดนิทางต่อดว้ยรถตูท้ีท่่าเรอื (Joined Taxi Van) เพื่อน าท่านเดนิทางต่อสู่
สนามบนิหาดใหญ่ 

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่โดยสวสัดภิาพ  

หมายเหต ุควรเลอืกเทีย่วบนิขากลบัทีเ่ดนิทางกลบัจากสนามบนิหาดใหญ่เวลาประมาณ  16.30 น เป็นตน้
ไป) (รอบเวลาของเรอืไป-กลบัเกาะหลเีป๊ะ อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิและเวลาเดนิทางของ
ผูโ้ดยสารและขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั ดงันัน้ควรเผื่อเวลาในการเดนิทาง) 

 
 

**รายการท่องเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพภมิูอากาศ 
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญั** 

 

การเดินทาง ตัง้แต่ 01 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค.2564   
**กรณุาเชค็ห้องว่างก่อนจองและช าระเงิน** 

 

ราคาแพคเกจทวัร ์ส าหรบัผู้ใหญ่ (คนไทย) ตัง้แต่ 4 ท่านขึ้นไป 
 

ผู้ใหญ่ราคาท่านละ 7,300.- 
เดก็อายุต ่ากว่า 11 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 5,900.- 
พกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 3,000.- 
 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าบริการส าหรบัผู้ใหญ่ (คนไทย) ตัง้แต่ 4 ท่านขึ้นไป 

 โรงแรมท่ีพกั โรงแรมบนัดาหยารีสอรท์ ห้องแบบ Superior Bungalow Garden View (ยงัไม่ได้ท าการ
จอง / ทางท่ีพกัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงประเภทห้องพกัหรือเพ่ิมอตัราค่าบริการด้านท่ีพกั กรณี
ท่ีห้องประเภทดงักล่าวข้างต้นถกูจองเตม็ในช่วงเวลาท่ีต้องการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน
ทุกรณี) 
 

อตัราน้ีรวม 



                                                                                                                                                 

 ค่ารถตูป้รบัอากาศแบบ Joined Taxi Van รบั-ส่ง สนามบนิหาดใหญ่-ท่าเรอืปากบารา-สนามบนิหาดใหญ่ 
 ค่าเรอืรบัส่งแบบ Joined Speed Boat ไป-กลบั ท่าเรอืปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ-ท่าเรอืปากบารา 
 ค่าทีพ่กัส าหรบั 2 คนืหอ้งละ 2-3 ท่าน (ท่านทีม่าเดีย่วช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่เตมิ)  

**โรงแรมบนัดาหยารสีอรท์ หอ้งแบบ Superior Bungalow Garden View (ยงัไมไ่ดท้ าการจอง / ทางทีพ่กั
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกัหรอืเพิม่อตัราค่าบรกิารดา้นทีพ่กั กรณีทีห่อ้งประเภท
ดงักล่าวขา้งตน้ถูกจองเตม็ในช่วงเวลาทีต่อ้งการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทุกรณี)** 

 ไกดน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง (เริม่ทรปิและจบทรปิทีท่า่เรอืปากบารา) 
 ค่าอาหารรวม 6 มือ้ตามทีร่ะบุในแพคเกจ 
 ค่าธรรมเนียมเทยีบเรอืท่าเรอืปากบาราและค่าธรรมเนียมเกาะหลเีป๊ะ  
 ค่าทรปิด าน ้าเกาะหลเีป๊ะแบบ Private Snorkeling Trip (Long Tail Boat) ตามทีร่ะบุ 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทาง (เงื่อนไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบุในกรมธรรม)์ 

 

อตัราน้ีไม่รวม 

● ค่าบตัรโดยสารเครื่องบิน 
● ค่าทิปไกด ์ทิปคนขบัเรือ  เป็นต้น 
● ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
● ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากแพคเกจระบุ เช่น ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ค่าอาหาร

และค่าเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ เป็นตน้ 
● ค่าอาหารส าหรบัท่านทีท่านเจ มงัสวริตั ิหรอือาหารส าหรบัมุสลมิ 
● ค่าธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วของชาวต่างชาติ 

ส่ิงท่ีควรเตรยีมไปด้วย 
- ชุดวา่ยน ้า, ชุดล าลอง, ผา้เชด็ตวั, รองเทา้แบบลุยน ้าได ้
- ครมีกนัแดด, แวน่กนัแดด, หมวก 
- กลอ้งถ่ายรปู    
- ของใชส้่วนตวัอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 
- ยาแกห้วดั แกแ้พต่้างๆ  

 

เงื่อนไขการช าระเงิน   ส าหรบัการจองแพคเกจทวัร ์ทางบริษทัฯ ขอเกบ็อตัราค่าบริการเตม็จ านวน โดยเรียก

เกบ็ทนัทีหลงัจากการจองทวัร ์พร้อมขอส าเนาบตัรประชาชนของผู้เดินทาง 

เงื่อนไขการยกเลิก  ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินทกุกรณีเน่ืองจากเงื่อนไขจากทางท่ีพกั 

***กรณีมเีหตุยกเลกิแพคเกจ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์บรษิทัฯ จะคนืเงนิค่าแพคเกจโดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึ้น 

จรงิไดแ้ก่ ค่ารถ, ค่าทีพ่กั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีจ่ าเป็น หรอืยดึทัง้หมดเนื่องมาจากเงื่อนไขจากทีพ่กัและระบบแพคเกจ
ของเกาะหลเีป๊ะ *** 



                                                                                                                                                 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแพคเกจนี้ ส าหรบัผู้เดินทางท่ีเป็นผู้ใหญ่ จ านวนตัง้แต่ 4 ท่านขึ้นไป ถ้าผูโ้ดยสารไม่ครบ
ตามจ านวนดงักล่าว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลื่อนการเดนิทางหรอืยกเลกิ
การเดนิทาง 

● รายการท่องเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อนัเนื่องจากฤดกูาล สภาพภมูิอากาศ, 
เหตุการณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้า โดยทาง
บรษิทัฯ จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของท่านเป็นส าคญัทีสุ่ด 

● หากท่านไมไ่ดเ้ดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตวัออกจากคณะ ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิหรอืส่วน
บรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้า 
● ทางบรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตุสุดวสิยั อาท ิภยัจาก

ธรรมชาต ิภยัจากสงคราม การจลาจล การนดัหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ 
● การจดัทีน่ัง่บนรถ ขึน้อยูก่บัล าดบัการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษิทัฯ ในการบรหิารจดัการ 
● เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบั

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 
 

 

 

 

 

 


