
                                                                                                                                                 

 
 
 

รหสัโปรแกรม : 20631 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทุกคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 
 

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) 
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วนัแรก สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา (สตลู)-เกาะหลเีป๊ะ-เช็คอนิทีพ่กั - 

พกัผอ่นตามอธัยาศยั   

09.00 น. รถตูรั้บทา่นทีส่นามบนิหาดใหญ ่(Joined Taxi Van) จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เทยีบเรอืปาก
บารา จ.สตลู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30-2.00 ชัว่โมง)   

(การนัดเวลานี้เป็นการนัดแบบเบือ้งตน้ ดงันัน้เวลานัดหมายอาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับ

เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนทีผู่โ้ดยสารเดนิทางมา)  

10.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืปากบารา เจา้หนา้ทีฯ่ รอรับทา่นทีท่า่เรอืปากบารา จากนัน้น าทา่นเชค็อนิ
พรอ้มตดิตอ่รับตั๋วเรอื 

11.30 น. น าทา่นเดนิทางออกจากทา่เรอืปากบารา เดนิทางสูเ่กาะหลเีป๊ะดว้ยเรอืสปีดโบท๊ (Joined 

Speed Boat)  

ระหวา่งทางเรอืจะพาแวะชมเกาะตะรเุตาและชมซุม้ประตหูนิคลา้ยงวงชา้งทีเ่กาะไข ่(เรยีกกนัวา่

เป็นซุม้ประตแูหง่รัก) ซึง่เป็นสญัลักษณข์องจังหวัดสตลู ทา่มกลางน ้าทะเลใสสเีขยีวมรกต 
อสิระใหท้า่นไดถ้า่ยภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ (ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ หากสภาพอากาศไม่
เอือ้อ านวยเรอืจะไมส่ามารถแวะเทยีบทา่ตามเกาะได)้ 

13.00 น. เดนิทางถงึทา่เรอืเกาะหลเีป๊ะ ซึง่เรอืจะเขา้จอดเทยีบทา่ทีช่ายหาดพัทยา จากนัน้เจา้หนา้ทีร่อ
รับกระเป๋าและสมัภาระและน าทา่นเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรมทีพั่ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวันภายในโรงแรมทีพั่ก (แบบเซตโต๊ะ) 

ทีพั่กโรงแรม Bundhaya Resort (หอ้งพักแบบ Superior Bungalow Garden View) 

บา่ย ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรอืเดนิชมหาดถา่ยรปูกับหาดทรายสวยงาม ชว่งเย็นทา่น

สามารถเดนิเลน่ไปยังบรเิวณหาดซนัเซท็เพือ่ชมพระอาทติยต์กทีถ่อืวา่มคีวามสวยงามจับใจ 

หรอืเดนิเลน่ยา่นถนนคนเดนิของเกาะหลเีป๊ะ ซึง่จะเปิดทกุวันประมาณ 18.00-24.00 น. ซึง่ทา่น

สามารถหาของทานเลน่ได ้ซึง่ยา่นถนนคนเดนินีป้ระกอบไปดว้ยรา้นคา้มากมายหลายแหง่ 

(ระหวา่งนี้จะมกีารนัดหมายเวลาส าหรับทรปิด าน ้าในวันถัดไป) 

ค า่  รับประทานหารค ่าภายในโรงแรมทีพั่ก (แบบเซตโตะ๊) จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

 

 



                                                                                                                                                 

วนัทีส่อง เกาะหนิซอ้น-อา่วไมไ้ผ-่เกาะดง-เกาะรอกลอย (โซนนอก) - ชมหาด

ทรายขาว-เกาะราว ีเกาะอาดงั-เกาะยาง-เกาะหนิงาม-รอ่งน า้จาบงั (โซนใน) โดยเรอื

หางยาว (Private Trip) 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพั่ก 

08.30 น. น าคณะลงเรอืเดนิทางสูเ่กาะหนิซอ้น ใหท้า่นไดช้มความแปลกตาของหนิทีซ่อ้นกันเป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีส่วยงามใหท้า่นไดแ้วะถา่ยรปูเชค็อนิทีม่ภีาพเบือ้หลังเป็นหนิซอ้น

กันสวยงาม สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูอ่า่วไมไ้ผแ่ละหมูเ่กาะดง ใหท้า่นไดด้ าน ้าดู

ปะการังบรเิวณเกาะดงตามอัธยาศัย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่กาะรอ-กลอย ใหท้า่นไดด้ าน ้าดปูะการัง และฝงูปลาทีส่วยงามอสิระ 

หรอืพักผ่อนนอนเลน่บนชายหาดเกาะ ซึง่ชายหาดทีน่ี่ทรายขาวสะอาด มลีักษณะเป็นแหลม

สามเหลีย่มยืน่ออกไปในทะเล มโีขดหนิระเกะระกะทีห่ัวเกาะ เป็นจดุชมววิทีส่วยงาม  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน (Box Set) 

บา่ย น าทา่นชมฝูงปลานานาชนดิและเลน่น ้าทะเลสฟ้ีาครามทีค่อ่ยๆ ไลโ่ทนมาจนเป็นสมีรกต  ณ 

หาดทรายขาวเกาะราว ีอสิระพักผ่อนชมหาดทรายทีส่วยงามทีเ่กาะอาดงั และน าทา่นด าน ้าดู

ปะการังทีส่วยงามบนเกาะยาง ซึง่มอียูร่อบๆเกาะตามอัธยาศัย จากนัน้เดนิทางสูเ่กาะหนิงาม 

ชมหาดหนิงามอันเกดิจากธรรมชาตสิรา้งมา (หา้มน าเก็บออกมา) เมือ่คลืน่ซดักระทบหนิ จะเกดิ

ความแวววาวของหนิทกีระทบแสงแดดและคลืน่ทะเลสวยงามมาก  จากนัน้น าทา่นด าน ้าดู

ปะการังน ้าตืน้หลากสสีนั ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรอืปะการังออ่น ณ รอ่งน า้จาบงั 

ประดจุดั่งสวรรคแ์หง่โลกใตน้ ้า  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสูเ่กาะหลเีป๊ะ 

ค า่ รับประทานหารค ่าภายในโรงแรมทีพั่ก (แบบเซตโตะ๊) จากนัน้ใหท้า่นอสิระพักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากบารา-สนามบนิหาดใหญ่ 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรมทีพั่ก 

 ใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพั่กและใหท้า่นเตรยีมตัวเดนิทางกลับ และพรอ้มกันทีท่า่เรอืเพือ่เดนิทางกลบั
รอบเรอืเวลาโดยประมาณ 09.30 น. จากนัน้เดนิทางสูท่า่เรอืปากบารา (Joined Speed Boat)  

11.30 น. เดนิทางถงึทา่เรอืปากบารา จากนัน้เดนิทางตอ่ดว้ยรถตูท้ีท่า่เรอื (Joined Taxi Van) เพือ่น าทา่น
เดนิทางตอ่สูส่นามบนิหาดใหญ ่

13.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ่โดยสวัสดภิาพ  

หมายเหต ุควรเลอืกเทีย่วบนิขากลบัทีเ่ดนิทางกลับจากสนามบนิหาดใหญเ่วลาประมาณ  16.30 น 
เป็นตน้ไป) (รอบเวลาของเรอืไป-กลับเกาะหลเีป๊ะ อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่ับเทีย่วบนิและเวลา
เดนิทางของผูโ้ดยสารและขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแตล่ะวัน ดงันัน้ควรเผือ่เวลาในการเดนิทาง) 

 



                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

**รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาพภูมอิากาศ 

โดยค านงึถงึความปลอดภยัของทา่นเป็นส าคญั** 

 
 
การเดนิทาง ต ัง้แต ่01 พ.ย. 2563 - 15 พ.ค.2564   

**กรุณาเช็คหอ้งวา่งกอ่นจองและช าระเงนิ** 
 

 
ราคาแพคเกจทวัร ์ส าหรบัผูใ้หญ ่(คนไทย) ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

 

ผูใ้หญร่าคาทา่นละ 7,300.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 11 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 5,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 3,000.- 

 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่บรกิารส าหรบัผูใ้หญ ่(คนไทย) ต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป 

 โรงแรมทีพ่กั โรงแรมบนัดาหยารสีอรท์ หอ้งแบบ Superior Bungalow Garden View (ยงั

ไมไ่ดท้ าการจอง / ทางทีพ่กัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพกัหรอืเพิม่อตัรา

คา่บรกิารดา้นทีพ่กั กรณีทีห่อ้งประเภทดงักลา่วขา้งตน้ถูกจองเต็มในชว่งเวลาทีต่อ้งการ

เดนิทางและขอสงวนสทิธ ิใ์นการคนืเงนิทกุรณี) 

 

อตัรานีร้วม 

 คา่รถตูป้รับอากาศแบบ Joined Taxi Van รับ-สง่ สนามบนิหาดใหญ่-ทา่เรอืปากบารา-สนามบนิ
หาดใหญ ่

 คา่เรอืรับสง่แบบ Joined Speed Boat ไป-กลับ ทา่เรอืปากบารา-เกาะหลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากบารา 
 คา่ทีพั่กส าหรับ 2 คนืหอ้งละ 2-3 ทา่น (ทา่นทีม่าเดีย่วช าระคา่พักเดีย่วเพิม่เตมิ)  

**โรงแรมบันดาหยารสีอรท์ หอ้งแบบ Superior Bungalow Garden View (ยังไมไ่ดท้ าการจอง / 

ทางทีพั่กขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงประเภทหอ้งพักหรอืเพิม่อัตราคา่บรกิารดา้นทีพั่ก กรณีที่
หอ้งประเภทดังกลา่วขา้งตน้ถกูจองเต็มในชว่งเวลาทีต่อ้งการเดนิทางและขอสงวนสทิธิใ์นการคนื

เงนิทกุรณี)** 
 ไกดน์ าเทีย่วตลอดการเดนิทาง (เริม่ทรปิและจบทรปิทีท่า่เรอืปากบารา) 
 คา่อาหารรวม 6 มือ้ตามทีร่ะบใุนแพคเกจ 

 คา่ธรรมเนียมเทยีบเรอืทา่เรอืปากบาราและคา่ธรรมเนียมเกาะหลเีป๊ะ  
 คา่ทรปิด าน ้าเกาะหลเีป๊ะแบบ Private Snorkeling Trip (Long Tail Boat) ตามทีร่ะบ ุ
 คา่ประกันภัยการเดนิทาง (เงือ่นไขและขอ้ก าหนดตามทีร่ะบใุนกรมธรรม)์ 

 
 

 



                                                                                                                                                 

อตัรานีไ้มร่วม 

● คา่บตัรโดยสารเครือ่งบนิ 
● คา่ทปิไกด ์ทปิคนขบัเรอื  เป็นตน้ 
● คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษี

เทา่นัน้) 
● คา่ใชจ้่ายสว่นตัวและคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากแพคเกจระบ ุ เชน่ คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี 

คา่อาหารและคา่เครือ่งดืม่สัง่พเิศษ เป็นตน้ 

● คา่อาหารส าหรับทา่นทีท่านเจ มังสวรัิต ิหรอือาหารส าหรับมสุลมิ 
● คา่ธรรมเนียมเพิม่เตมิการเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วของชาวตา่งชาต ิ

 

สิง่ทีค่วรเตรยีมไปดว้ย 
- ชดุวา่ยน ้า, ชดุล าลอง, ผา้เชด็ตัว, รองเทา้แบบลยุน ้าได ้

- ครมีกันแดด, แวน่กนัแดด, หมวก 
- กลอ้งถา่ยรปู    
- ของใชส้ว่นตัวอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น 

- ยาแกห้วัด แกแ้พต้า่งๆ  
 

เงือ่นไขการช าระเงนิ   ส าหรบัการจองแพคเกจทวัร ์ทางบรษิทัฯ ขอเก็บอตัราคา่บรกิารเต็มจ านวน 

โดยเรยีกเก็บทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์พรอ้มขอส าเนาบตัรประชาชนของผูเ้ดนิทาง 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ  ขอสงวนสทิธ ิใ์นการไมค่นืเงนิทกุกรณีเนือ่งจากเงือ่นไขจากทางทีพ่กั 

***กรณีมเีหตยุกเลกิแพคเกจ โดยมใิชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์บรษัิทฯ จะคนืเงนิคา่แพคเกจโดยหกั
คา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

จรงิไดแ้ก ่คา่รถ, คา่ทีพั่ก และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีจ่ าเป็น หรอืยดึทัง้หมดเนื่องมาจากเงือ่นไขจากทีพั่กและระบบ
แพคเกจของเกาะหลเีป๊ะ *** 

 

หมายเหต ุ

● การเดนิทางในแพคเกจนี้ ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นผูใ้หญ ่จ านวนต ัง้แต ่4 ทา่นขึน้ไป ถา้
ผูโ้ดยสารไมค่รบตามจ านวนดังกลา่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาหรอืเลือ่น

การเดนิทางหรอืยกเลกิการเดนิทาง 
● รายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดกูาล สภาพ

ภมูอิากาศ, เหตกุารณ์ทางการเมอืง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาต ิเป็นตน้ โดยมไิดแ้จง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทา่นเป็นส าคัญทีส่ดุ 
● หากทา่นไมไ่ดเ้ดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มคณะหรอืถอนตัวออกจากคณะ ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งเงนิ

หรอืสว่นบรกิารทีข่าดหายไปมาทดแทนได ้

● กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอืแพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้บรษัิทฯ ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ 

● ทางบรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหาย หรอืการยกเลกิการเดนิทางทีเ่กดิจากเหตสุดุวสิยั อาท ิ

ภัยจากธรรมชาต ิภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยดุงาน หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ 
● การจัดทีน่ั่งบนรถ ขึน้อยูก่ับล าดับการจองและถอืเป็นสทิธิข์าดของทางบรษัิทฯ ในการบรหิารจัดการ 
● เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้

ยอมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

 

 



                                                                                                                                                 

 

หากใครสนใจจะจอง... 

      .  สอบถามผา่น.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 

      .  จองทวัรผ์า่น.FB inbox ก็ไดเ้ชน่กนั-> http://m.me/unithaitrip 

      .  หรอืโทร 02-234-5936 
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