
แพ็คเกจเกาะหลเีป๊ะ 

กําหนดการเดนิทาง 
 
 

วนัแรก  สนามบนิหาดใหญ ่- ทา่เรอืปากบารา 

08.00น.    รถตู ้(จอยกรุ๊ป)รับจากสนามบนิหาดใหญ่
10.30น.    ถงึทา่เรอืปากบารา (อาหารเที�ยงอสิระกอ่นลงเรอื
11.30น.     ลงเรอื Speed Boat (เรอืจอย
               แวะถา่ยรปู ซุม้ประตรูกันรินัดร ์
13.00น.    สู ่เกาะหลเีป๊ะ เชค็อนิเขา้สูท่ี�พัก 
19.00น.     อาหารคํ�า (อสิระ)  
 

วนัท ี�สอง ดํานํ �า ตามเกาะ(โซนใน) จอยทรปิ

เชา้     รับประทานอาหารเชา้  ( มื�อที� 
              บงั ชมปะการงัเจ็ดส ีตอ่ดว้ย ชม
               ทา่นได ้ชมหาดหนิงาม อนัเกดิจากธรรมชาตสิรา้งมา
             กระทบหนิ จะเกดิประกายแวววาวของหนิที�กระทบแสงแดดและคลื�นทะเล สวยงามมาก
12.00น.   บรกิารอาหารกลางวนั  (มื�อที� 2
              ทรายขาวเนียนดุจแป้ง นํ�าทะเลสเีขยีวมรกตซึ�งหาดู
                ปะการงัแข็ง เชน่ ปะการงัผกักาด ปะการงัสมอง 
    สมควรแกเ่วลานําทา่นสู ่อา่วสอง
     ชวีภาพทา่นจะไดช้ม หอยมอืเสอื
              ดอกไมท้ะเล เชน่ ปลาการต์นู (ปลานีโม่
18.00 น.  บรกิารอาหารคํ�า(มื�อที� 3) 
 

 

วนัท ี�สาม    เกาะหลเีป๊ะ – ปากบารา - สนามบนิหาดใหญ ่ 

07.00น.    บรกิารอาหารเชา้   (มื�อที� 4) ณ 

08.00น.    เชค็เอา้ทอ์อกจากที�พัก  ลงเรอืหางยาว

09.30น.    ลงเรอื Speed Boat (จอยกรุ๊ป)
11.30น.    ถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา นําคณะขึ�นรถตู ้
14.00น.    เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ ่(เวลา
    ประทับใจ 
 

************************************************
 

เวลาและสถานที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั

 
 
 
 

แพ็คเกจเกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื (Free & Easy)
 

กําหนดการเดนิทาง 1 ม.ีค.2563 – 15 พ.ค.2563

ทา่เรอืปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข-่ เกาะหลเีป๊ะ

หาดใหญ ่สูท่า่เรอืปากบารา 
อาหารเที�ยงอสิระกอ่นลงเรอื) 

เรอืจอย) สูเ่กาะตะรุเตา แวะนมสัการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและ
รกันรินัดร ์สญัลักษณ์การทอ่งเที�ยวจังหวัดสตลู ณ เกาะไข่

เชค็อนิเขา้สูท่ี�พัก ....รสีอรท์  

จอยทรปิ                                                                     

มื�อที� 1 )  หลังอาหาร ลงเรอืหางยาว (จอยทรปิ) ดํานํ�าโซนใน ณ 
ชมเกาะหนิงาม ที�นี�ทา่นจะไดพ้บกับประโยค "คําสาปเจา้พอ่ตะรุเตา

อนัเกดิจากธรรมชาตสิรา้งมา(หา้มซอ้นหนิและหา้มนําเก็บออกมา
แวววาวของหนิที�กระทบแสงแดดและคลื�นทะเล สวยงามมาก

2) ขา้วกลอ่ง ณ หาดทรายขาว เกาะราว ี  ใหท้า่นได ้
ดุจแป้ง นํ�าทะเลสเีขยีวมรกตซึ�งหาดไูดย้ากมากชว่งบา่ยดํานํ�าตื�น ตอ่ที�

ปะการงัแข็ง เชน่ ปะการงัผกักาด ปะการงัสมอง  
อา่วสอง เป็นจดุดํานํ�าตื�นอยูฝั่�งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ�งมคีวามหลาหลายทาง

หอยมอืเสอื,ปะการังดอกไมท้ะเล, ฝงูปลานานาชนดิ ที�แหวกวา่ยเล่นกับปะการัง
ปลานีโม)่,ปลาสลดิ,ปลาปากแตร สมควรแกเ่วลานําทา่น

สนามบนิหาดใหญ ่                                                            

ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

ลงเรอืหางยาว(จอยกรุ๊ป)เดนิทางสูโ่ป๊ะ     

)เดนิทางกลับทา่เรอืปากบารา  
นําคณะขึ�นรถตู ้(จอยกรุ๊ป) เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ่

เวลาโดยประมาณ) คณะเดนิทางกลับภมูลํิาเนาโดยสวัสดภิาพ และความ

************************************************

เวลาและสถานที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั

Free & Easy) 

2563 

เกาะหลเีป๊ะ                  (-,-) 

แวะนมสัการศาลเจา้พ่อตะรเุตาและ  
เกาะไข ่ 

                                                                    (B-L-D) 

ดํานํ�าโซนใน ณ รอ่งนํ�าจา 
คําสาปเจา้พอ่ตะรุเตา" ให ้

หา้มนําเก็บออกมา) เมื�อคลื�นซดั  
แวววาวของหนิที�กระทบแสงแดดและคลื�นทะเล สวยงามมาก        

ใหท้า่นไดส้มัผัสหาด 
ดํานํ�าตื�น ตอ่ที� เกาะยาง ชม 

ซึ�งมคีวามหลาหลายทาง    
ที�แหวกวา่ยเล่นกบัปะการงั 

สมควรแกเ่วลานําทา่นกลบัสูเ่กาะหลเีป๊ะ  

 
      

 

 

 

                                                           (B-/-/-)   

สนามบนิหาดใหญ ่
คณะเดนิทางกลับภมูลํิาเนาโดยสวัสดภิาพ และความ 

************************************************ 

เวลาและสถานที�อาจมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคาํนงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นสําคญั 



ออกเดนิทาง ผูใ้หญ ่ต ั�งแต ่2 ทา่น ขึ�นไป 
 

ที�พกั คา่บรกิารตอ่ทา่น เดนิทางชว่ง 
ชารนีา่ฮลิลบ์ชีรสีอรท์ 
หอ้ง Cliff Sea View (หาดพทัยา ) 

ทา่นละ 
6,700 บาท 

1 ม.ีค.-11 เม.ย.2020 และ 
16 เม.ย.-14 เม.ย.63 

วารนิทร ์บชี รสีอรท์  
หอ้ง Air Standard  (หาดพทัยา) 

ทา่นละ 
5,500 บาท 

1 ม.ีค.63-19 เม.ย.63 
 

บนัดาหยารสีอรท์  
หอ้ง Deluxe Bungalow (หาดพทัยา) 

ทา่นละ 
5,500 บาท 

เดนิทาง 1 ม.ีค.63-31 พ.ค.63 
 

สติาบชีรสีอรท์ 
หอ้ง Superior Garden View(หาดพทัยา) 

ทา่นละ  
7,000 บาท 

1 ม.ีค.63-30 เม.ย.63 

อาครีา่รสีอรท์  
หอ้ง Superior Garden View(หาดพทัยา) 

ทา่นละ 
7,900 บาท 

1 ม.ีค.63-15 พ.ค.63 

ทกุเรทราคาไมร่วมเซอรช์ารจ์ ชว่งวนัหยดุเทศกาล และชว่ง Peak Season  
กอ่นทําการจองกรณุาแจง้วนัที�ท ี�จะเดนิทางเพื�อเช็คราคาเพิ�มเตมิ  

 

อตัราคา่บรกิารสําหรบัเด็ก 

-เด็กอาย ุ0-2 ขวบ ฟรคีา่บรกิาร (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-เด็กอาย ุ3-6 ขวบ คดิคา่บรกิาร 50% (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-เด็กอาย ุ7-10 ขวบ คดิคา่บรกิาร 70% (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-อาย ุ11  ปีขึ�นไปคดิอตัราเดยีวกบัผูใ้หญ ่

-เด็ก กรณีตอ้งการเสรมิเตยีงคดิราคาผูใ้หญ ่

 
อตัรานี�รวม  
-รวมคา่รถตู ้รับ-สง่ สนามบนิหาดใหญ ่(รถจอย) ตอ้งการแวะชอ้ปปิ�งกมิหยง เพิ�มคันละ 700 บาท 
-รวมคา่เรอืสปีดโบท้ไป-กลับ (เรอืเมล)์ 
-รวมคา่ที�พัก 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น พักเดี�ยวตอ้งจา่ยเพิ�ม) 
-รวมคา่อาหาร 4 มื�อ(วันที� 2 เชา้,เที�ยง,เย็น และวันที�สาม เชา้) 
-รวมคา่เรอืนําเที�ยวดํานํ�า พรอ้มเจา้หนา้ที�ดแูล 1 วัน 
-รวมคา่หนา้กากดํานํ�า,เสื�อชชูพี 
-รวมคา่ประกันภยัการเดนิทาง 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 
อตัรานี�ไมร่วม 
-ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม 7 % และหกั ณ ที�จา่ย 3% (ตอ้งการใบเสร็จรับเงนิลกูคา้ตอ้งจ่ายเพิ�ม) 
-ไมร่วมตั�วเครื�องบนิ 
-ไมร่วมค่าทปิไกด ์
-ไมร่วมค่าธรรมเนียมตา่งๆ 

 
คา่ธรรมเนยีมที�ลูกคา้ตอ้งจา่ยเอง 
-คา่ธรรมเนียมผา่นทา่เรอื ทา่นละ 20 บาท 
-คา่ธรรมเนียมอทุยาน คนไทย ทา่นละ 40 บาท / ตา่งชาตทิา่นละ 200 บาท 
-คา่ธรรมเนียมอื�นๆ(ถา้ม)ี เชน่ คา่แท็กซี� ระหวา่งที�พัก กบัถนนคนเดนิ ขาละ 50 บาทตอ่ท่าน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
เง ื�อนไขการจอง และการยกเลกิ 

1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเที�ยว เงื�อนไข การใหบ้รกิาร และหมายเหตุ กอ่นทําการจองทวัร ์
2. การสํารองที�นั�ง ตอ้งแจง้ ชื�อและเบอรต์ดิต่อ  
3. เมื�อกําหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมัดจํา 50% ภายใน 2 วันหลังจากยนืยนัวนัเดนิทางและสว่นที�เหลอืชําระหมด

กอ่นการเดนิทาง 7 วัน โดย 
4. เนื�องจากเป็นราคาพเิศษ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลังจากวางมดัจํา จะถกูรบิเงนิมัดจํางวดแรก 
5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 30 วัน บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการไมค่นืเงนิทั �งหมด 
6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะเปลี�ยนแปลงรายการทวัรแ์ละจะไมร่ับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณทีี�เกดิเหตสุดุวสิยั 

เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิ�งของสญู
หายตามสถานที�เกดิเหนอื อํานาจควบคมุของบรษัิท 

7. เมื�อทา่นถอนตวักอ่นการทอ่งเที�ยวจะสิ�นสดุ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ�ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยคนืไดไ้มว่า่กรณีใดๆทั �งสิ�น   
8. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไม่

ทานอาหารบางมื�อ เป็นตน้ 
9. ทางบรษัิทฯจะไมร่ับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก

ความประมาทของตวันักทอ่งเที�ยวเอง 
10. เมื�อตกลงชําระเงนิเพื�อการเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรับในเงื�อนไข และ

ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวท้ั �งหมดนี�แลว้ 
 
 
 
 
 
 


