
 

 

รหัสทัวร PSW2000697 

ทัวรหลีเป�ะ 3 วัน 2 คืน (Free & Easy) 
เกาะตะร ุ เตา  | ซ ุ  มประต ู รั กนิ รั นดร   | ร  องน ํ ้ า จาบั ง  ชมปะการั ง เจ ็ ดสี  เกาะยาง 
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กําหนดการเดินทาง 15 ต.ค.2561 – 14 พ.ค.2562  
วันแรก สนามบินหาดใหญ - ทาเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข- เกาะหลีเป�ะ  (-,-) 
08.00 น. รถตู(จอยกรุป)รับจากสนามบินหาดใหญ สูทาเรือปากบารา 
10.30 น.  ถึงทาเรือปากบารา (อาหารเท่ียงอิสระกอนลงเรือ) 
11.30 น. ลงเรือ Speed Boat (เรือจอย) สูเกาะตะรุเตา แวะนมัสการศาลเจาพอตะรุเตา

และ  แวะถายรูป ซุมประตูรักนิรันดร สัญลักษณการทองเที่ยวจังหวัดสตูล ณ 
เกาะไข  

13.00 น.  สู เกาะหลีเป�ะ เช็คอินเขาสูที่พัก ....รีสอรท  
19.00 น.    อิสระอาหารคํ่า  
 
วันที่สอง    ดํานํ้า ตามเกาะ(โซนใน) จอยทริป (ช,ท,-) 
เชา รับประทานอาหารเชา  ( มื้อที่ 1 )  หลังอาหาร ลงเรือหางยาว (จอยทริป) ดํา

นํ้าโซนใน ณ รองนํ้าจาบัง ชมปะการังเจ็ดสี,  ตอดวย ชมเกาะหินงาม ที่นี่ทาน
จะไดพบกับประโยค "คําสาปเจาพอตะรุเตา" ใหทานได ชมหาดหินงาม อันเกิดจาก
ธรรมชาติสรางมา(หามซอนหินและหามนําเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะ
เกิดประกายแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก        

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน  (มื้อที่ 2) ขาวกลอง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี   ให
ทานไดสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป�ง นํ้าทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดูไดยากมาก  

บาย        ดํานํ้าตื้น ตอที ่เกาะยาง ชมปะการังแข็ง เชน ปะการังผักกาด ปะการังสมอง  
สมควรแกเวลานําทานสู อาวสอง เปนจุดดํานํ้าตื้นอยูฝم�งตะวันตกของเกาะอาดัง 
ซ ึ ่งม ีความหลาหลายทางชีวภาพ      ทานจะได ชม หอยมือเส ือ,ปะการัง
ดอกไมทะเล, ฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกวายเลนกับปะการังดอกไมทะเล เชน ปลา
การตูน (ปลานีโม),ปลาสลิด,ปลาปากแตร สมควรแกเวลานําทานกลับสูเกาะหลี
เป�ะ พักผอนตามอัธยาศัย  

คํ่า อิสระอาหารคํ่า 

      



 

 

วันที่สาม    เกาะหลีเป�ะ – ปากบารา-สนามบินหาดใหญ  (ช,-,-)  
07.00 น. บริการอาหารเชา   (ม้ือท่ี 3) ณ หองอาหารของรีสอรท  
08.00 น. เช็คเอาทออกจากที่พัก  
08.30 น. ลงเรือหางยาว (จอยกรุป)เดินทางสูโป�ะ     
09.30 น. ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุป)เดินทางกลับทาเรือปากบารา  
11.30 น. ถึงทาเทียบเรือปากบารา นําคณะขึ้นรถตู (จอยกรุป) เดินทางสูสนามบินหาดใหญ 
14.00 น.    เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับภูมิลําเนาโดย
สวัสดิภาพ และความประทับใจ 
เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงประโยชนของ
ลูกคาเปนสําคัญ 

ออกเดินทาง ตั้งแตผูใหญ 2 ทาน ขึ้นไป 

ที่พัก คาบริการตอทาน เดินทางชวง 
ภูบารรีสอรท 

หอง (Air Standard) (กลางเกาะ) 
ทานละ 

3,490 บาท 
High Season 

 
บาน กสริิน รสีอรท 

หอง (Air Standard) (กลางเกาะ) 
ทานละ 

3,790 บาท 
High Season 

กรุณาเช็ควันกอนทาํการจอง 
วารินทร บีช รีสอรท 

หอง Air Standard  (หาดพทัยา) 
ทานละ 

4,490 บาท 
20 ธ.ค. 62- 19 เม.ย. 63 

บันดาหยารสีอรท 
หอง Superior Bungalow (หาดพัทยา) 

ทานละ 
4,390 บาท 

1 พ.ย.-19 ธ.ค.2019  และ 
11 ม.ค.-31 พ.ค.2020 

อันดามนัรีสอรท 
หอง Garden View (หาดซันไรส) 

ทานละ 
4,990 บาท 

15 ม.ค.-15 พ.ค.2020 
(ยกเวนชวง 11-14 เม.ย.2020) 

ที่พัก คาบริการตอทาน เดินทางชวง 
เมาเทนรีสอรท 

หอง Deluxe Garden (หาดซันไรส) 
ทานละ 

5,190 บาท 
1 พ.ย.2019-15  พ.ค.2020 
ยกเวนชวง Peak Season 

อันดารีสอรท 
หองStandard Ground Floor(หาดซนัเซท) 

ทานละ 
5,490 บาท 

16 ต.ค.-23 ธ.ค.2019  และ 
6 ม.ค.-15 พ.ค.2020 

สิตาบีชรีสอรท 
หองSuperior Garden View(หาดพัทยา) 

ทานละ 
5,690 บาท 

1 พ.ย.-19 ธ.ค.2019  และ 
11 ม.ค.-30 เม.ย.2020 

บันดาหยาวลิลา 
หอง Deluxe Balcony (หาดพัทยา) 

ทานละ 
5,790 บาท 

1 พ.ย.-19 ธ.ค.2019  และ 
11 ม.ค.-31 พ.ค.2020 

ชารีนา ฮลิล บีช รสีอรท 
หอง Cliff sea view  (หาดพทัยา ) 

ทานละ 
6,690 บาท 

1 มี.ค.-11เม.ย. 63และ 16- 14 พ.ค. 63 
ยกเวนชวง Peak season 

อาคีรา รีสอรท 
หองSuperior Garden View(หาดพัทยา) 

ทานละ 
6,890 บาท 

1 พ.ย.-20 ธ.ค.2019  และ 
11 ม.ค.-15 พ.ค.2020 

ไอดิลิค คอนเซพท รีสอรท 
หอง i-Garden/i-Green (หาดซันไรส ) 

ทานละ 
7,190 บาท 

1 พ.ย.-19 ธ.ค.2019  และ 
11 ม.ค.-15 พ.ค.2020 

ทุกเรทราคาไมรวมเซอรชารจ ชวงวนัหยุดเทศกาล และชวง Peak Season 
กอนทําการจองกรุณาแจงวนัทีท่ี่จะเดินทางเพื่อเช็คราคาเพ่ิมเติม 



 

 

อัตราคาบริการสําหรับเด็ก 
-เด็กอายุ 0-2 ขวบ ฟรีคาบริการ (ไมเสริมเตียง) 
-เด็กอายุ 3-6 ขวบ คิดคาบริการ 50% (ไมเสริมเตียง) 
-เด็กอายุ 7-10 ขวบ คิดคาบริการ 70% (ไมเสริมเตียง) 
-อายุ 11  ปขึ้นไปคิดอัตราเดียวกับผูใหญ 
-เด็ก กรณีตองการเสริมเตียงคิดราคาผูใหญ 
 

อัตรานี้รวม  
-รวมคารถตู รับ-สง สนามบินหาดใหญ (รถจอย) ตองการแวะชอปปم�งกิมหยง เพิ่มคันละ 700 

บาท 
-รวมคาเรือสปดโบทไป-กลับ (เรือเมล) 
-รวมคาที่พัก 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน พักเดี่ยวตองจายเพิ่ม) 
-รวมคาอาหาร 3 มื้อ(วันที่ 2 เชา,เที่ยง และวันที่สาม เชา) 
-รวมคาเรือนําเที่ยวดํานํ้า พรอมเจาหนาท่ีดแูล 1 วัน 
-รวมคาหนากากดํานํ้า,เส้ือชูชีพ 
-รวมคาประกันภัยการเดินทาง 1,000,000 บาท  คารักษาพยาบาล 500,000 บาท 
 
อัตรานี้ไมรวม 
-ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 7 % และหัก ณ ที่จาย 3% (ตองการใบเสร็จรับเงินลูกคาตองจายเพ่ิม) 
-ไมรวมตั๋วเครื่องบิน 
-ไมรวมคาทิปไกด 
-ไมรวมคาธรรมเนียมตางๆ 
 
คาธรรมเนียมที่ลูกคาตองจายเพิ่ม 
-คาธรรมเนียมผานทาเรือ ทานละ 20 บาท 
-คาธรรมเนียมอุทยาน คนไทย ทานละ 40 บาท / ตางชาติทานละ 200 บาท 
-คาธรรมเนียมอื่นๆ(ถามี) เชน คาแท็กซี่ ระหวางที่พัก กับถนนคนเดิน ขาละ 50 บาทตอทาน 
เปนตน 
 
 
 
  



 

 

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก 
1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางทองเที่ยว เงื่อนไข การใหบริการ และหมาย

เหตุ กอนทําการจองทัวร 
2. การสํารองที่นั่ง ตองแจง ชื่อและเบอรติดตอ  
3. เมื่อกําหนดวันเดินทางแลว ตองวางมัดจํา 50% ภายใน 2 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและ

สวนที่เหลือชําระหมดกอนการเดินทาง 7 วัน โดย 
4. เนื่องจากเปนราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจํา จะถูกริบเงินมัดจํางวด

แรก 
5. ในกรณียกเลิกการเดินทางกอนวันเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงิน

ทั้งหมด 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวรและจะไมรับผิดชอบตอคาใชจายใดๆใน

กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เชน การยกเลิกหรือลาชาของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, 
การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อํานาจควบคุมของ
บริษัท 

7. เมื่อทานถอนตัวกอนการทองเที่ยวจะสิ้นสุด ถือวาทานสละสิทธิ์ไมอาจเรียกรองคาใชจายคืน
ไดไมวากรณีใดๆท้ังสิน้   

8. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เปนตน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง 

10. เมื่อตกลงชําระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได 
ยอมรับในเงื่อนไข และขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวทั้งหมดนี้แลว 

 

 


