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ไฮไลท์
โปรแกรม แพ็กเกจสุดคุ้ม เกาะหลีเป๊ะ ทะเลสวย น้าใส เลือกวันเดินทางได้ จะวันไหนก็ไปได้ 
พร้อม ทริปด าน้า 1 วัน 

อัตรานี้รวม 
1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามท่ีประเภท
ห้องและรีสอร์ทท่ีท่านเลือก)  
2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรอืตัวเมือง
หาดใหญ่ ไป-กลับ (รถจอย) 
(แนะน าไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง 
ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะน า เครื่องออก 16:00-
17:00 น. เปน็ต้นไป) 
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ด านา้ 
4.  เรือสปีดโบท๊ ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะ
หลีเป๊ะ ไป-กลับ (แบบจอย) 
5. ด าน้า โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป 
เสื้อชูชีพ, หน้ากากด าน้า   

อัตรานี้ไม่รวม 
1. ค่ารถ หรือค่าต๋ัวเครื่องบินจาก กรุงเทพ-
หาดใหญ่-กรุงเทพ 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ 
3..ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 
3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น)  
(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 
4. ค่าธรรมเนยีมอุทยาน และค่าประกันภัย  
ท่านละ 160 บาท ช าระ ท่ีท่าเรือปากบารา วันท่ี
เดินทางถึง 
5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ 

3วัน 2คืน 

4,300.- 
เริม่ต้น 

แพ็คเกจ เกาะหลเีป๊ะ  

 

 รับท่ีสนามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา 
ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ 

โปรแกรมด าน้ารอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป) 

D1 

D2 

ราคานีไ้ม่รวมต๋ัวเครื่องบิน 

D3

 

เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่ 

ไป-กลับ 

2 คืน 3 มื้อ 1 วัน 

บันดาหยา รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน  
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08.30–09.00น. เจ้าหน้าท่ีรับท่านท่ีสนามบินหาดใหญ่ 

11.15 น. 

 

 

 

 

 

 

 

ถึงท่าเรือหาดปากบาราเตรียมตัวขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเพื่อน าท่านไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลา
เดินทาง โดยประมาณ 1.30 ช่ัวโมง รถจะจอดหน้าส านักงานรองรับลูกค้า เพื่อรับเอกสาร
ต่างๆ ดังนี้              ว้อยเชอร์ท่ีพัก / ต๋ัวเรือไปกลับ/ ว้อยเชอร์ด าน้า / และอ่ืนๆ  ณ จุดเช็คอิน                                               
***โปรดทราบในวันแรกของโปรแกรมทัวร์ ส าหรับรอบเรือ ลงเกาะ 11.30 น. เท่าน้ัน !!                    
เรือสปีดโบทจะแวะให้ลูกค้าแวะชมและถ่ายรูป ท่ีเกาะไข่ และ เกาะตะรุเตา บางจุด หรือ ท้ัง 
สอง จุด หรือ ไม่สามารถแวะได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศระหว่างเดินทาง***  

เรือสปีดโบ๊ทจะมาส่งผู้โดยสารหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะ                                  
การเดินทางจากหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะไปยังท่ีพักมี 3 วิธี                                                                            
1.หากท่ีพักอยู่ใกล้กับจุดจอดของเรือท่านสามารถเดินไปยังท่ีพักได้ด้วยตนเอง                                           
2.ท่ีพักบางแห่งจะมีบริการมารับผู้เข้าพักตามจุดท่ีก าหนด                                                                         
3.ขึ้นรถแท็กซ่ีสามล้อรับจ้างไปยังท่ีพักโดยเสียค่าโดยสาร 50 บาทต่อท่าน                                      
(เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งและอธิบายวิธีการเดินทางไปท่ีพักท่ีท่านได้ส ารองไว้ก่อนการเดินทางอีก
ครั้ง) เช็คอินและรับกุญแจเข้าท่ีพักตามท่ีท่านได้ส ารองไว้ จากน้ันเชิญท่านพักผ่อนได้ตาม
อัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย)  ณ รีสอร์ทท่ีท่านเลือก 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1) 

09.30 น. เดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อท่องเท่ียวหมู่เกาะรอบใน เช่น เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้า
จาบัง เกาะหินงาม เป็นต้น ท่านจะเห็นปะการังสวยงาม ปลาทะเล และทรายหาดขาวละเอียด 
น้าทะเลใสสีฟ้า                                                                                                                                   
รายละเอียด หมู่เกาะโซนใน : (เส้นทางสีน้าเงิน)                                                                             
Program Inner Islands :  (Blue Route)                                                                                                   
จุดท่ี 1  ร่องน้าจาบัง : เป็นจุดท่ีมีปะการังอ่อนสวยงามหลากหลายสีท่ีความลึกประมาณ 16 
เมตร                                                                                                                                                     
JABANG : Beautiful soft corals cover a pinnacle that rise from 16 meters to just 
underneath the surface.                                                                                                                         
จุดท่ี 2 เกาะหินงาม : เยี่ยมชมความลึกลับแปลกประหลาดท่ีสวยงามของหินสีด าหลากหลาย
ขนาดจ านวนมากท่ีเรียงรายไปตามหาด                                                                                                 
KOH HIN NGAM :  Visit the mysterious island build out of thousands of smoothly 
polished black stones.                                                                                                                            
จุดท่ี 3 เกาะราวี : พักรับประทานอาหารแบบผ่อนคลาย  พรอ้มกับด าน้าต้ืนและสนุกสนานกับ
ชายหาดขาวท่ีละเอียดและสวยงามของเกาะราวี                                                                                       
KOH RAWI : Picnic, relax and snorkel on the long white sandy beaches of Koh Rawi.  
จุดท่ี 4 เกาะอาดัง : ด าน้าต้ืนและด่ืมด่ากับหาดทรายสีขาวท่ีหน้าหาดของเกาะ หรือจะเลือกไป
เดินชมป่าอันสมบูรณ์ก็ได้                                                                                                                    
KOH ADANG : Snorkel right of the beach, explore the jungle or relax on the beach. 

จุดท่ี 5 เกาะยาง : เป็นอีกจุดหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดของการด าน้าต้ืนของหมู่เกาะรอบใน                              

รบัทีส่นามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสู่เกาะหลเีป๊ะ วันที ่1 

โปรแกรมด าน้ารอบเกาะหลเีป๊ะ (แบบจอยทรปิ) วันที ่2 
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KOH YANG : Great snorkeling from one of the smallest islands in the archipelago.         
Remark : Service Period : High Season Only ( 16 Oct - 15 May )                                            
ข้อแนะน า : จุดร่องน้าจาบัง จะเป็นร่องน้าท่ีน้าไหลแรงและค่อนข้างลึก ลูกค้าท่ีไม่เคยด าน้าต้ืน
หรือมีโรคประจ าตัว โปรดตรวจสอบสมรรถภาพทางกายของตนเอง 

หมายเหตุ : ช่วงเปิดบริการน าเท่ียว  ช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวเท่าน้ัน  ช่วงเดินทางโดยประมาณ 16 
ตค. - 15 พค ของทุกปี                                                                                                                                                  
*โปรดทราบจุดด าน้าอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตามแต่ละช่วงวัน เดือน ของแต่ละทริป* 

12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่อง                                                                                          
พร้อมกับด าน้าต้ืนและสนุกสนานกับชายหาดขาวท่ีละเอียดและสวยงามของเกาะราวี                                                 

17.30 น. 

 

เดินทางกลับมาถึงท่ีรีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ และเชญิพักผ่อนตามอัธยาศัย                                          
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย                                                                                                                         
ยามค่าคืนท่านสามารถกลับไปเดินไปถนนคนเดิน และเลือกซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)                                                                                                                         
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

10.30-11.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บบรรยากาศแสงแรกของวันท่ีหน้าชายหาด                                                                
เช็คเอ้าท์ท่ีล็อบบี้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับจากท่าเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือปากบารา จ. สตูล 

13.00-15.00 น. เดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ ส่งลูกค้าถึงท่ีสนามบิน หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ                                                  
หมายเหตุ: โปรแกรมนีอ้าจจะเปลีย่นแปลงได้ตามสภาพอากาศทีเ่หมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่3 เกาะหลเีป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่ 
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แนะน าการเดินทาง KOH LIPE                                                                             
เดินทางโดยเครื่องบิน                                                                                                   

แนะน าให้ท่านจองเท่ียวบิน ลงท่ีสนามบินหาดใหญ่ (HYD)                                                               
เวลาเครื่องลงสนามบินหาดใหญ่ ไม่เกิน 09.00 น.                                                                                 

เวลาเท่ียวบินขากลับให้ท่านจองเท่ียวบิน หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป                                              
ตารางเดินรถจากสนามบนิหาดใหญ ่– ท่าเรอืปากบารา                                                           

ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  

สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรอืปากบารา  ท่าเรอืปากบารา – สนามบินหาดใหญ่ 

 

เวลา 08.00-09.00 น.  

(ทันเรอืรอบ 11.30น.) 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  

(ทันเรอืรอบ 13.30น. หรอื 15.30 น.) 

 

เวลา 11.30 น.  

(จองเทีย่วบินหลัง 15.00 น.) 

เวลา 13.30 น.  

(จองเทีย่วบินหลัง 17.00 น.) 

เวลา 15.30 น.  

(จองเทีย่วบินหลัง 18.00 น.) 

 

ตารางเดินเรอืจากท่าเรอืปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ 

ท่าเรอืปากบารา – เกาะหลเีป๊ะ เกาะหลเีป๊ะ -ท่าเรอืปากบารา  

เวลา 09.30 น. (แวะเกาะไข่) 

เวลา 11.30 น. (แวะตะรุเตา – เกาะไข่) 

เวลา 13.30 น. (ว่ิงตรง) 

เวลา 15.30 น. (ว่ิงตรง) 

เวลา 09.00 น. (ทันรถรอบ 11.30 น.) 

เวลา 11.00 น. (ทันรถรอบ 13.30 น.) 

เวลา 13.00 น. (ทันรถรอบ 15.30 น.) 

เวลา 16.00 น. (ไม่ทันรอบรถ จะต้องเหมา
รถเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่) 
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อัตราค่าบรกิาร (ไม่รวมค่าต๋ัวเครื่องบิน) 

3 วัน 2 คืน Bundhaya Resort 

ประเภทห้องพัก 

ราคาต่อท่าน 

11Jan - 31 May 22 

Sun - Thu Fri - Sat 

Superior bungalow 4,700 5,000 

Deluxe bungalow 4,900 5,200 

Garden Deluxe Bungalow 5,500 5,900 

Deluxe Room / Villa Deluxe 
Bungalow 

5,800 6,300 

Family Bungalow (พัก 4) 4,300 4,600 

Garden Triple Bungalow (พัก 3) 4,900 5,200 

** เดินทางช่วง 16 May - 14 Oct โปรแกรมด าน้าเปลีย่นเป็น โซนตะวันออก 

จุดด าน้าคือ เกาะกระ เกาะตาลัง เกาะอุเส็น อ่าวประมง 

 

 

 

 

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอยีดทุกข้อหมายเหตุ) 

1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนท าการจอง 

2. กรุณาปฏิบัตรตามท่ีเจ้าหน้าท่ีแนะน า เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเท่ียวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)  

และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเท่ียว 

3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน 



 QQKLP-PK001 Free & Easy Package เกาะหลเีป๊ะ บันดาหยา รสีอรท์ 3 วนั 2 คนื  Page | 6 

 

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1.ท่ีพัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามท่ีประเภทห้องและรีสอร์ทท่ีท่านเลือก)  

2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมืองหาดใหญ่ ไป-กลับ 

(แนะน าไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะน า เครื่องออก 16:00-17:00 น. เป็นต้นไป) 

3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ด าน้า 

4.  เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะหลีเป๊ะ ไป-กลับ  

5. ด าน้า โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป เสื้อชูชีพ, หน้ากากด าน้า   

 

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. ค่ารถ หรือค่าต๋ัวเครื่องบินจาก กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือรายการทัวร์ท่ีระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องด่ืม ค่ารักษาพยาบาล  

(ในกรณีท่ีเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจ าตัว) 

3. .ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (เฉพาะในกรณีท่ีต้องการใบก ากับภาษีเท่านั้น)  

(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนท าการช าระเงิน) 

4.  ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย ท่านละ 160 บาท ช าระ ท่ีท่าเรือปากบารา วันท่ีเดินทางถึง 

5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ 

การจองทัวรแ์ละส ารองที่น่ัง 

1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ท่ีอยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง ส าหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน 

2. ช าระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ท าการส ารองท่ีนั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียด 

3. กรุณาส่งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้ส าหรับ
การท าเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 

 

การยกเลิกการเดินทาง 

1. เม่ือท่านตกลงช าระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เง่ือนไขและข้อตกลงท้ังหมดทุก
ขอ้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าใช้จ่ายท้ังหมด ในทุกกรณี 


