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มัลดีฟส์เมืองไทย”เกาะหลเีป๊ะ” สวรรค์แห่งอันดามันใต้ 
 

 

 

 

PACKAGE ทวัร์เกาหลีเป๊ะ   2 ท่านก็เดินทางได้ทกุวนั   

ก ำหนดกำรเดนิทำง   ตุลำคม –  19 ธันวำคม  2563 

 

 

… คณะเช็คอิน สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารข าออก ชัน้  4  ประตทูางเข้า 2   เคาเตอร์    สายการ
บินไทยสไมล์    

07.00 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE269  สู ่สนามบินหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
08.25 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ หลงัรับสมัภาระแล้ว  

รถตู้ ท้องถ่ินรอน าทา่นสู ่ทา่เทียบเรือปากบารา จ.สตลู  ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ) 
11.00 น. เดินทางสู ่ทา่เทียบเรือปากบารา จ.สตลู   
11.30 น.  โดยเรือสปีดโบ๊ท เดินทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ  
  ให้ทา่นแวะถ่ายรูปท่ีระลกึท่ีซุ้มประตแูหง่รัก บน เกำะไข่  จากนัน้เดินทางสูเ่กาะหลเีป๊ะ 
 
 
 

PACKAGE เกาะหลเีป๊ะ 4วนั3คนื 

วันแรก        2563  
       กรุงเทพฯ – จ.สงขลำ สนำมบินหำดใหญ่ – จ.สตูล ท่ำเรือปำกบำรำ 

                  – เกำะไข่  – เกำะหลีเป๊ะ  
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 ถึงเกำะหลีเป๊ะ   เกาะท่ีมีความกว้างระหวา่งหวัเกาะไปถึงท้ายเก 

าะประมาณ 3 กิโลเมตร จดัเป็นเกาะขนาดเลก็ ถือเป็นเกาะท่ีอยู่
สดุท้ายทางตอนใต้ของทะเลอนัดามนัของไทย เน่ืองจากพืน้ท่ีถดัไป
คือทะเลสากลท่ีเช่ือมกบัทะเลของประเทศเพื่อนบ้าน คือ มาเลเซีย 

 น าทา่นเช็คอิน เข้าสูท่ี่พกั  อิสระพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
19.00 น.  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 1 

พกับนเกาะหลเีป๊ะ   
 

 
 
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมท่ีพกั 2 
08.30 น. น าคณะลงเรือโดยสาร เดินทางสู ่เกำะหินงำม  เกาะท่ีไม่มี

ทรายขาวให้เหยียบย ่า แตมี่ก้อนหิน ทรงกลมรี แบน สดี าเงา
งาม จากธรรมชาติรังสรรค์ขึน้   

 จากนัน้น าทา่นด าน า้ดปูะการังน า้ตืน้ ท่ี ร่องน ำ้จำบัง เป็นจุด
ด าน า้ไฮไลท์ท่ีสดุในตะรุเตา  โลกใต้ทะเลท่ีร่องน า้จาบงัอุดม
ไปด้วยปะการังสสีนัสดสวยทัง้ ชมพ ูม่วง แดง เหลอืง สฟ้ีา สมดงัค าร ่าลอืวา่ท่ีน่ีมีปะการัง 7 ส ีสวยไม่เป็น
รองใคร ดัง่สวรรค์ของโลกใต้น า้ 

 
 
 
 
 
 จากนัน้น าทา่นอิสระเดินเลน่ หำดทรำยขำว เกำะรำวี  เกาะคูแ่ฝดของเกาะอาดงั  หาดงามน า้ทะเลสวย 

มีทรายละเอียดขาวเนียน ทา่มกลางธรรมชาติของต้นไม้ร่มร่ืน และพร็อพประกอบทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ อยา่งตอไม้ ขอนไม้ หรือท่ีมนษุย์สร้างขึน้อยา่ง ชิงช้า โมบายเปลอืกหอย นบัเป็นอีกหนึง่เกาะ
งามท่ีมาแล้วมกัจะไม่พลาดการโพสต์ทา่นัง่ชิงช้าหรือนัง่บนขอนไม้เพื่อถ่ายรูปกลบัไปเป็นท่ีระลกึ 

วันที่สอง      2563 
                 เกำะหลีเป๊ะ – เกำะหนิงำม – หมู่เกำะดำรัง-รำว ี
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 เท่ียง   รับประทานอาหารเท่ียง แบบปิคนิค 3 
น าทา่นด าน า้ดปูะการังท่ีสวยงามบน เกำะยำง ทางด้านทิศ
ใต้ของเกาะยางแหง่นีก็้มีปะการังอนัเป็นเอกลกัษณ์อยู ่ 1 
ชนิด ได้แก่ “ปะการังผกักาดหอม” (บางคนก็เรียกปะการัง
ผกักาดหอมวา่ “ปะการังผิวเกลด็น า้แข็ง” หรือ “ปะการัง
กะหล า่ปล”ี ) น าทา่นด าน า้ตอ่ เกำะหินขำว  มีปะการังออ่น 
ปะการังแข็ง และฝงูปลาเป็นจ านวนมาก  จากนัน้เดินทาง
ตอ่ไปยงั เกำะอำดัง เกาะแหง่นีมี้ช่ือมาจากค าวา่“อุดงั” ท่ี
แปลวา่กุ้ งในภาษามลาย ูเพราะในอดีตบริเวณเกาะเคยอุดม
ไปด้วยกุ้ งทะเลชุกชุม  มีภมิูประเทศสว่นใหญ่เป็นเขามีป่า
อุดมสมบูรณ์ บนเกาะอาดงัยงัมีจุดชมวิว “ผาชะโด” ท่ี
สามารถมองลงไปเห็นวิวเกาะหลเีป๊ะกับรูปพรรณสณัฐานแบนราบ  ให้ทา่นพกัผอ่นบนชายหาดเกาะอาดงั
ตามอธัยาศยั  

  
 
 
 
 
 
16.00 น. สมควรแก่เวลาน าทา่น เดินทางกลบัเกาะหลเีป๊ะ 
ค ่า   รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร 4 
  อิสระพกัผอ่น เดินเลน่ชายหาดตามอธัยาศยั 

พกับนเกาะหลเีป๊ะ   
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07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมท่ีพกั 5 

อิสระผกัผอ่น  ให้ทา่นได้เดินเลน่บนหาดทรายขาว ชมวิถีความเป็นอยูข่องชาวเกาะหลเีป๊ะตามอธัยาศยั 
อิสระอาหารกลางวนั และ อาหารค ่า   

 
 
 
 
  อิสระให้ทา่นเดินเลน่ถนนคนเดินเกาะหลเีป๊ะ 
 
 
 
 
 
OPTION :  สามารถซือ้ทวัร์ด าน า้เต็มวนัรอบโซนนอกเพิ่มได้  ราคา 750 บาท/ทา่น 
  เท่ียว เกาะหินซ้อน เกาะลอย เกาะดง เกาะผึง้ 

  พกับนเกาะหลเีป๊ะ   
 
 

 
 
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรมท่ีพกั 6 
08.30 น.  น าคณะเช็คเอาท์ท่ีพกั จากนัน้เดินทางสูท่า่เรือเกาะหลเีป๊ะ  
09.00 น โดยเรือสปีดโบ๊ท  น าทา่นกลบัฝ่ัง ทา่เรือปากบารา 
11.30 น.  เดินทางกลบัถึงทา่เรือปากบารา จ. สตลู  น าทา่นเดินทางสู ่จ.สงขลา ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 

30 นาที ) 
  สมควรแก่เวลาน าทา่นเดินทางสู ่สนามบินหาดใหญ่ จ. สงขลา  
15.50 น. โดยเท่ียวบินท่ี  WE266  สู ่สนามบินสวุรรณภมิู  
17.15 น. ถึง สนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

 

วันที่ ส่ี           2563 
         เกำะหลีเป๊ะ  – ท่ำเรือปำกบำรำ – สนำมบินหำดใหญ่ – สนำมบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ 

วันที่สำม     2563 
                 เกำะหลีเป๊ะ – อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย 
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1. พัก SITA Beach Resort 
อัตรำค่ำบริกำร     

รำคำไม่รวม ตั๋วเคร่ืองบนิ 

พัก SITA Beach Resort 
2 ท่ำน 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

4 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

6 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

ตุลำคม 2563 9,900 บำท/ท่ำน 8,900 บำท/ท่ำน 7,900 บำท/ท่ำน 2,500 บำท 

พฤศจิกำยน - 19 ธันวำคม  10,900 บำท/ท่ำน 9,900 บำท/ท่ำน 8,900 บำท/ท่ำน 3,500 บำท 

 
 
 

2.  พักบันดำหยำ รีสอร์ท 
อัตรำค่ำบริกำร  ตลุำคม 2563 
   

รำคำไม่รวม ตั๋วเคร่ืองบนิ 

พักบันดำหยำ รีสอร์ท 

2 ท่ำน 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

4 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

6 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

ตุลำคม 2563 9,900 บำท/ท่ำน 8,900 บำท/ท่ำน 7,900 บำท/ท่ำน 2,500 บำท 

 
อัตรำค่ำบริกำร  พฤศจิกำยน- 19 ธันวำคม 2563 
   

รำคำไม่รวม ตั๋วเคร่ืองบนิ 

พักบันดำหยำ รีสอร์ท 

2 ท่ำน 

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

4 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

6 ท่ำน  

(พัก2ท่ำน/ห้อง) 

พักเดี่ยว 

เข้ำพัก จนัทร์ – พฤหัสบด ี 11,900 บำท/ท่ำน 9,900 บำท/ท่ำน 9,500 บำท/ท่ำน 4,000 บำท 

เข้ำพัก ศุกร์ – อำทิตย์  12,900 บำท/ท่ำน 10,900 บำท/ท่ำน 10,500 บำท/ท่ำน 5,000 บำท 

 
 
รำคำ ค่ำตั๋วเคร่ืองบนิ  ( รำคำเช็ค ณ วันที่ 24/08/63 ) 

วันเดินทำง บำท/ท่ำน 
ตุลำคม – ธันวำคม 2563 
กรุงเทพ-หำดใหญ่   07.00-08.25 
หำดใหญ่-กรุงเทพ   15.50-17.15 

3,200 / 3,800 / 4,000  
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ค่ำบริกำรนีร้วม  คา่รถรับสง่ สนามบิน-ปากบารา 
    คา่เรือสปีดโบ๊ท ปลากบารา-หลเีป๊ะ ( เรือจอย ) 

  คา่ท่ีพกัโรงแรม  3 คืน 
  คา่อาหารบางมือ้ตามระบุในรายการ   
  คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวตามรายการท่ีระบุ   
  คา่ประกนัอุบติัเหตทุกุท่ีนัง่ๆ วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท 

ค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม    คา่ตัว๋เคร่ืองบิน  
  คา่ใช้จ่ายสว่นตวัตา่ง ๆ อาทิ คา่โทรศพัท์, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมนอกรายการ  เป็นต้น.     
   คา่ทิปไกด์และคนขบัรถ              
   คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 %  และ ภาษีนกัทอ่งเท่ียว   ( ถ้ามี ) 
   คา่เข้าสถานท่ีทอ่งเท่ียวส าหรับชาวตา่งชาติ 
 
 

เงื่อนไขกำรให้บริกำร 
ในการจองครัง้แรก มดัจ าทา่นละ 5,000 บาท พร้อมส าเนาบตัรประชาชน สว่นท่ีเหลอืช าระก่อนเดินทาง 14 วนั  

หมำยเหตุ 
1. จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต ่าผู้ใหญ่ 6 ทา่นขึน้ไป/คนั  ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

2.  รายการทอ่งเท่ียวสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ เดินทางเป็นส าคญั 

3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภยัธรรมชาติ ปฏิวติัและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ
ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกท าร้าย, การสญู
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอุบติัเหตตุา่งๆ 

4  . ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเท่ียวเอง 
6. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทัง้หมดหรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ตา่งๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

 
 
 


