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วันแรก : สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ                               (-/-/-) 

08.00-08.30 น.  รถรับจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ โรงแรมในตัวเมอืงหาดใหญ่ (ใช้เวลาเดินทางไป 
ท่าเรือปากบารา ประมาณ 2 ชั่วโมง) 
10.30-11.00 น.  ท่าเรือปากบารา ลงเรือมุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ โดยสปีดโบ๊ท (รวมกับท่านอ่ืน) ผ่านชม  
เกาะไข ่เกาะเล็กๆ เกาะหนึ่งในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล เสน่ห์ของ เกาะไข่ อยู่ตรงประติมากรรม 
ธรรมชาติ ซุ้มประตูหิน เป็นสัญลักษณ์ซึ่งมีความเชื่อว่าคู่รักคู่ใดได้ลอดซุ้มประตูหินนี้จะสมหวังในความรัก  
และครองคู่กันอย่างมีความสุข มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง  
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13.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ เข้าท่ีพักท่ีเกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย  
อิสระอาหารเย็น(ไม่รวมในแพคเกจ) 

ยามเย็นเดินเล่นชายหาด ชมบรรยากาศยามค่่าคืน และเดินเล่นถนนคนเดินของเกาะหลีเป๊ะ 
 
 
 
 
 
 

วันที่สอง : ร่องน ่าจาบงั – เกาะหินงาม –  เกาะราว ี– อ่าวเรือใบ – เกาะยาง(ด่าน ่าโซนใน)  
โดยเรือหางยาว แบบจอยทัวร์ (ร่วมกับท่านอื่น)                                               (B/L/-)                                     

 
 
 
 
 
 

07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื อที่ 1)  
08.30 น. บริษัทเรือจะโทรแจ้งเวลาลงเรือล่วงหน้า 1 วันนะค่ะ (เรือหางยาว) แบบจอยทัวร์ (ร่วม 
กับท่านอื่น) จากนั้นออกเดินทางไป ร่องน ่าจาบัง ชมปะการังอ่อนเจ็ดสี เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม  
สัมผัสกับหาดหินที่เป็นสมบัติของเจ้าพ่อตะรุเตามาช้านาน  
12.00  น.  หาดทรายขาว (เกาะราวี) สัมผัสกับปลาการ์ตูนอย่างใกล้ชิด นั่งเล่น ทานอาหารเที่ยง 
แบบกล่อง (มื อที่ 2) บริเวณหาด จากนั้นเดินทางต่อยัง เกาะยาง และ อ่าวเรือใบ 

**แนะน่าให้น่าท่านซื อ ขนม น ่าดื่ม ขึ นไปทานบนเรือได้ ท่านสามารถน่าขึ นเรือได้นะคะ** 
15.30  น.  เก็บภาพสุดประทับใจ หลังเก็บภาพสุดประทับใจ มุ่งหน้าสู่เกาะหลีเป๊ะ  กลับท่ีพักท่ีเกาะ 
หลีเป๊ะ  พักผ่อนตามอัธยาศัย ยามเย็นเดินเล่นชายหาด ชมบรรยากาศยามค่่าคืน และเดินเล่นถนนคน 
เดินของเกาะหลีเป๊ะ อิสระอาหารเย็น(ไม่รวมในแพคเกจ) 
หมายเหตุ เวลาและสถานที่ท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ และ
ค่านึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นส่าคัญ 
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วันที่สาม  หลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่                                  (B/-/-)                                             

07.00  น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื อที่ 3) เตรียมเก็บสัมภาระ  
พร้อมเดินทางออกจากหลีเป๊ะ โดยสปดีโบ๊ท (ร่วมกบัท่านอ่ืน)                                                                                                                                                             

09.30  น.  ลงเรือเพ่ือมุ่งหน้า กลับท่าเทียบเรือปากบารา                                                                                                                  
11.00  น.  ถึงท่าเรือโดยสวัสดิ์ภาพ รถน่าท่านส่งสนามบินหาดใหญ่ 
ประมาณ 13.30 น. ถึงสนามบิน หาดใหญ่ลูกค้าควรเดินทางกลับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลัง 15.30 น. 
 

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

***แนะน่าเดินทางเที่ยวบินถึงสนามบินหาดใหญ่หรือตรัง ก่อน 09.00 น. และ เดินทางกลบั
เที่ยวบินออกจากสนามบินหาดใหญ่หรือตรังหลัง 16.00 น. สนามบิน*** 
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อตัราค่าบริการ 

Varin Beach Resort  
 

วันที่เดินทาง 
Standard room **ไม่มีตู้เย็น** Superior room 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/คืน 

20 ต.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 4,200 1,900 1,000 4,500 2,200 1,150 
20 ธ.ค. 63 - 19 เม.ย. 64 4,700 2,400 1,250 5,000 2,700 1,400 
20 เม.ย. 64 - 10 พ.ค. 64 3,900 1,600 850 4,100 1,800 950 

**เสริมที่นอน (เป็นฟูกเสริมนะคะ ไม่ใช่เตียงนอน)** 
**ราคาเด็กอายุ 4-7 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 3,000 บาท/ท่าน** 

 

Bundhaya Resort 
 

วันที่เดินทาง 
 

Superior Bungalow  
**เสริมเตียงไม่ได้นะคะ** 

Garden Deluxe Bungalow 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 
20 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 3,500 1,200 700 3,870 1,560 830 
1 พ.ย. 63 - 19 ธ.ค. 63 
11 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 

4,100 1,800 950 4,740 2,440 1,270 

20 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 
3 ม.ค. 64 – 10 ม.ค. 64 

4,270 1,970 1,035 5,020 2,720 1,410 

1 มิ.ย. 64 - 19 ต.ค. 64 3,400 1,100 600 
 

3,740 1,440 770 

**ราคาเด็กอายุ 4-7 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 2,900 บาท/ท่าน** 
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Bundhaya Villa 
 

วันที่เดินทาง 
 

Deluxe Balcony Room Deluxe Sweet Room 
แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 
20 ต.ค. 64 - 31 ต.ค. 64 4,300 1,980 1,100 4,430 2,200 1,200 
1 พ.ย. 63 - 19 ธ.ค. 63 
11 ม.ค. 64 - 31 พ.ค. 64 

5,500 3,200 1,700 5,680 3,380 1,800 

20 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 
3 ม.ค. 64 – 10 ม.ค. 64 

5,900 3,600 1,850 6,050 3,750 
 

2,000 

1 มิ.ย. 64 - 19 ต.ค. 64 4,100 1,790 950 4,240 1,940 1,100 
**ราคาเด็กอายุ 4-7 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 2,900 บาท/ท่าน** 

 

Bella Vista 

 
วันที่เดินทาง 

Deluxe room ชั น1 Deluxe  Pavilion 
แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว  
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 
1 พ.ค. 63 - 30 พ.ย.63 3,400 1,100 600 4,000 1,700 900 
1 ธ.ค. 63 - 31 ม.ค. 64 3,800 1,500 800 4,200 1,900 1,000 
1 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 64 3,700 1,400 750 4,000 1,700 900 

**ราคาเด็กอายุ 4-8 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 2,800 บาท/ท่าน** 
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Sita Beach Resort  
 

วันที่เดินทาง 
Superior Garden View Superior Pool View 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 
1 พ.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 3,800 1,500 800 4,000 1,700 900 
1 พ.ย. 63 - 19 ธ.ค. 63 
11 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 

4,400 2,100 1,100 4,700 2,400 1,250 

20 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 5,000 2,700 1,400 5,300 3,000 1,550 
**ราคาเด็กอายุ 2-8 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 2,800 บาท/ท่าน** 

 

Akira Lipe Resort 
 

วันที่เดินทาง 
Superior Pool View Deluxe Pool View 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 

แพคเกจ 
บาท/ท่าน 

พักเดี่ยว 
จ่ายเพิ่ม 

บาท/ท่าน 

พักเพิ่ม  
บาท/ท่าน/

คืน 
1 พ.ย. 63 - 20 ธ.ค. 63 
1 ม.ค. 64 - 30 เม.ย. 64 

7,140 4,850 2,460 7,440 5,140 2,620 

1 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 
1 ต.ค. 63 - 31 ต.ค. 63 

6,480 4,230 2,130 6,720 4,420 2,260 

21 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64 7,800 5,500 2,800 8,160 5,860 2,980 
**ราคาเด็กอายุ 3-10 ขวบ พักกับผู้ใหญ่ไม่มีเตียงเสริม ราคาแพคเกจ 3,160 บาท/ท่าน** 

 
 
 

หมายเหตุ: กรณีพัก หาดใหญ่ เพิ่ม 1 วัน (พักโรงแรม วีแอล หาดใหญ่ หรือ
เทียบเท่า) พร้อมบริการ รถ รับ-ส่ง โรงแรม-สนามบินหาดใหญ่ หรือ สนามบิน
หาดใหญ-่โรงแรม(ตามที่ระบุ) ช่าระเพิ่มท่านละ 900 บาท 
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อัตราค่าบริการรวม  
1. ค่าตั๋วเรือสปีดโบ๊ท ท่าเรือปากบารา – หลเีป๊ะ ***จอยเรือ*** 
2. ค่าโรงแรมท่ีพัก 2 คืน (พัก2ท่าน/ห้อง ตามท่ีท่านเลือก) 
3. ค่าอาหาร 3 มื อตามทีร่ะบุในโปรแกรม  
4. ค่าเรือหางยาวน่าเที่ยวตามเกาะต่างๆ (เฉพาะโซนใน) ***แบบจอยเรือ*** ชูชีพ + สน็อกเกิ้ลด่าน้่า  
**ในช่วงวันที่ 15 พ.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 เป็นช่วงที่เกาะจะท่าการปิดจุดด่าน ่าเป็นบางจุดนะค่ะ** 
5. ประกันอุบัติเหตกุารเดินทางวงเงิน 1,000,000บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000บาท ตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์ 
6. รถ รับ-ส่ง **แบบจอย (ร่วมกับท่านอ่ืน)** (สนามบินหาดใหญ่/โรงแรมในตัวเมืองหาดใหญ่-ท่าเรือปากบา
รา-สนามบินหาดใหญ่) 
อัตราค่าบริการไม่รวม 
1. ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน ไป –  กลับ 
2. ค่าไกด์ 
3. ค่าทิปไกด์และพนักงานขับ 
4. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีต้องการใบก่ากับภาษีเต็มรูปแบบ) 
5. ค่าธรรมเนียมผ่านท่าเรือ+ค่าขยะ (ท่านละ 20บาท) 
6. ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติส่าหรับคนไทย (ท่านละ 60บาท) ส่าหรับต่างชาติ (ท่านละ 400บาท) 
7. ค่าโป๊ะ/ค่าเรือหางยาวขึ้นเกาะไป-กลับ(ท่านละ 100บาท) กรณีเรือเข้าท่าไม่ได้ต้องเปล่ียนเรือนะค่ะ 
8. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ค่าแท็กซี่ ไป-กลับ ระหว่าง รีสอร์ท และถนนคนเดิน 
***ค่าธรรมเนียมที่กล่าวมาข้างต้น(ข้อ5-7) ลูกค้าช่าระตรงหน้างานวันเดินทาง 
 
หมายเหต ุ
- ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค่านึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็นส่าคัญ 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ
ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช่าระค่าใช้จ่ายก่อนออกเดินทางแล้ว 
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
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- เมื่อท่านตกลงช่าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด                                                                                                                                                             
กรณีช่าระเงิน 
- ช่าระมัดจ่า ท่านละ 50% ณ วันท่ีตกลง ซื้อขาย หรือวันท่าสัญญา ของค่าทัวร์ 
- ช่าระอีก 50% ก่อนการเดินทาง 7วัน 
 *** ช่าระด้วยเงินสดเท่านั้น กรณี ถ้าช่าระด้วยบัตรเครดิต ทางบริษัทคิดค่าบริการเพ่ิม 3% ***      
ยกเลิกการเดินทาง                                                                                                                                                                                           
- แจ้งล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง   หักค่าด่าเนินการต่างๆ รวม 20 % ของราคาทัวร์                                                            
- แจ้งล่วงหน้า 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด่าเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์                                                
- แจ้งล่วงหน้า 1 – 10 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าด่าเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์        
***ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ไม่มีการคืนเงินท้ังหมด 
- ในกรณีท่ีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ, สึนามิ หรือไม่สามารถเดินทางได้ (ต้องมีหนังสือจากทางกรมการเจ้าท่า
ไม่อนุญาตให้มีการเดินทางไปเกาะต่างๆ) ทางเราจะคืนเงินในการจองทัวร์คืนกลับให้กับทางลูกค้า 70%จาก
ราคาตามเอกสารการจองทัวร์ ทางบริษัทจะคืนเงินกลับให้ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันท่ีถึง
ก่าหนดวันเดินทางดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


