แพ็คเกจ เกาะหลีเป๊ะ
บันดาหยา รีสอร์ท 3 วัน 2 คืน

3วัน 2คืน
2 คืน

3 มื้อ

เริม
่ ต้น

4,500.-

1 วัน

ไป-กลับ

ราคานีไ้ ม่รวมตั๋วเครื่องบิน

อัตรานี้รวม
ไฮไลท์
โปรแกรม
แพ็
กเกจสุดคุ้ม เกาะหลีเป๊ะ ทะเลสวย น้าใส เลือกวันเดินทางได้ จะวันไหนก็ไปได้
พร้อม ทริปดาน้า 1 วัน

D1

รับที่สนามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา
ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามที่ประเภท
ห้องและรีสอร์ทที่ท่านเลือก)
2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมือง
หาดใหญ่ ไป-กลับ (รถจอย)
(แนะนาไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง
ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะนา เครื่องออก 16:0017:00 น. เป็นต้นไป)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดาน้า
4. เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะ
หลีเป๊ะ ไป-กลับ (แบบจอย)
5. ดาน้า โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป
เสื้อชูชีพ, หน้ากากดาน้า

อัตรานี้ไม่รวม

D2
D3

โปรแกรมดาน้ารอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป)

เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่

1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพหาดใหญ่-กรุงเทพ
2. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์
3..ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษีเท่านั้น)
(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย
ท่านละ 160 บาท ชาระ ที่ท่าเรือปากบารา วันที่
เดินทางถึง
5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ
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วันที่ 1

รับทีส
่ นามบิน – เกาะไข่ – เกาะตะรุเตา ออกเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

08.30–09.00น.

เจ้าหน้าที่รับท่านที่สนามบินหาดใหญ่

11.15 น.

ถึงท่าเรือหาดปากบาราเตรียมตัวขึ้นเรือสปีดโบ๊ทเพื่อนาท่านไปยังเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลา
เดินทาง โดยประมาณ 1.30 ชั่วโมง รถจะจอดหน้าสานักงานรองรับลูกค้า เพื่อรับเอกสาร
ต่างๆ ดังนี้
ว้อยเชอร์ที่พัก / ตั๋วเรือไปกลับ/ ว้อยเชอร์ดาน้า / และอื่นๆ ณ จุดเช็คอิน
***โปรดทราบในวันแรกของโปรแกรมทัวร์ สาหรับรอบเรือ ลงเกาะ 11.30 น. เท่านั้น !!
เรือสปีดโบทจะแวะให้ลูกค้าแวะชมและถ่ายรูป ที่เกาะไข่ และ เกาะตะรุเตา บางจุด หรือ ทั้ง
สอง จุด หรือ ไม่สามารถแวะได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศระหว่างเดินทาง***
เรือสปีดโบ๊ทจะมาส่งผู้โดยสารหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะ เมื่อเดินทางมาถึงเกาะหลีเป๊ะ
การเดินทางจากหน้าหาดเกาะหลีเป๊ะไปยังที่พักมี 3 วิธี
1.หากที่พักอยู่ใกล้กับจุดจอดของเรือท่านสามารถเดินไปยังที่พักได้ด้วยตนเอง
2.ที่พักบางแห่งจะมีบริการมารับผู้เข้าพักตามจุดที่กาหนด
3.ขึ้นรถแท็กซี่สามล้อรับจ้างไปยังที่พักโดยเสียค่าโดยสาร 50 บาทต่อท่าน
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งและอธิบายวิธีการเดินทางไปที่พักที่ท่านได้สารองไว้ก่อนการเดินทางอีก
ครั้ง) เช็คอินและรับกุญแจเข้าที่พักตามที่ท่านได้สารองไว้ จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนได้ตาม
อัธยาศัย อิสระอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น ตามอัธยาศัย) ณ รีสอร์ทที่ท่านเลือก

วันที่ 2
เช้า
09.30

โปรแกรมดาน้ารอบเกาะหลีเป๊ะ (แบบจอยทริป)
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (1)

น.

เดินทางโดยเรือหางยาวเพื่อท่องเที่ยวโซนตะวันออก เช่น เกาะกระ เกาะตาลัง เกาะอุเส็น อ่าว
ประมง เป็นต้น ท่านจะเห็นปะการังสวยงาม ปลาทะเล และทรายหาดขาวละเอียด น้าทะเลใสสี
ฟ้า
รายละเอียด : ดาน้าโซนตะวันออก
เกาะกระ : มีแนวปะการังเขากวางเยอะมาก และมีชายหาดเล็กๆ ในช่วงเวลาน้าลด
นักท่องเที่ยวสามารถมานั่งพักเหนื่อยและถ่ายรูปได้หลังจากเล่นน้า
เกาะตาลัง : จุดดาน้าที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนสีม่วงที่สมบูรณ์มากและขึ้นปกคลุมไปด้วย
บริเวณกว้าง มีกองหินใต้น้ารูปร่างแปลกตาที่มีปะการังอ่อนขึ้นแซมอยู่ทุกซอกทุกมุม ทาให้นัก
ดาน้าได้สัมผัสกับธรรมชาติที่แปลกตา
เกาะอุเส็น : เป็นเกาะเล็กๆ ที่ต้ังอยู่ใกล้กับเกาะหลีเป๊ะเดินทางเพียง 10 นาที เกาะอุเส็นสามาร
เดินทางเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เกาะนี้มีจุดเด่นที่ กรณีท่านพักอยู่บนเกาะหลีเป๊ะสามารถเดินทางไป
เที่ยวได้สะดวกโยการนั่งเรือหางยาว หรือวันที่น้าทะเลสงบมากๆ ท่านสามารถพาเรือคายัคจาก
หน้าหาดซันไรส์ไปยังเกาะอุเส็นได้เลย
อ่าวประมง : เป็นส่วนหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีความเงียบสงบ ไฮไลท์ของ
ที่นี่ คือ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าที่ชัดเจนและสวยงามหาคาบรรยายไม่ได้ ส่วน
บรรยากาศต้องบอกว่าเด็ดไม่แพ้กัน เพราะนอกเกาะจะถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขาเขียวชอุ่ม ยังมี
หาดทรายสีขาวยื่นออกไป
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*โปรดทราบจุดดาน้าอาจจะมีความแตกต่างกันได้ตามแต่ละช่วงวัน เดือน ของแต่ละทริป*
12.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) แบบกล่อง

17.30 น.

เดินทางกลับมาถึงที่รีสอร์ท บนเกาะหลีเป๊ะ และเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ยามค่าคืนท่านสามารถกลับไปเดินไปถนนคนเดิน และเลือกซื้อของฝากก่อนกลับบ้าน

เกาะหลีเป๊ะ – สนามบินหาดใหญ่

วันที่ 3
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)
ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

10.30-11.00น.

พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บบรรยากาศแสงแรกของวันที่หน้าชายหาด
เช็คเอ้าท์ที่ล็อบบี้ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับจากท่าเกาะหลีเป๊ะไปท่าเรือปากบารา จ. สตูล

13.00-15.00 น.

เดินทางสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ ส่งลูกค้าถึงที่สนามบิน หาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ: โปรแกรมนีอ
้ าจจะเปลีย
่ นแปลงได้ตามสภาพอากาศทีเ่ หมาะสม

แนะนาการเดินทาง KOH LIPE
เดินทางโดยเครื่องบิน
แนะนาให้ท่านจองเที่ยวบิน ลงที่สนามบินหาดใหญ่ (HYD)
เวลาเครื่องลงสนามบินหาดใหญ่ ไม่เกิน 09.00 น.
เวลาเที่ยวบินขากลับให้ท่านจองเที่ยวบิน หลังเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ตารางเดินรถจากสนามบินหาดใหญ่ – ท่าเรือปากบารา
ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา

ท่าเรือปากบารา – สนามบินหาดใหญ่

เวลา 08.00-09.00 น.

เวลา 11.30 น.

(ทันเรือรอบ 11.30น.)

(จองเทีย
่ วบินหลัง 15.00 น.)
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ตารางเดินเรือจากท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
ท่าเรือปากบารา – เกาะหลีเป๊ะ
เวลา 11.30 น. (แวะตะรุเตา – เกาะไข่)

เกาะหลีเป๊ะ -ท่าเรือปากบารา
เวลา 09.30 น. (ทันรถรอบ 11.30 น.)

อัตราค่าบริการ (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน)
3 วัน 2 คืน Bundhaya Resort
ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

01 Jun – 12 Oct 22

Superior bungalow

4,900

Deluxe bungalow

5,000

Garden Deluxe Bungalow

5,500

Deluxe Room / Villa Deluxe Bungalow

5,800

Family Bungalow (พัก 4)

4,500

Garden Triple Bungalow (พัก 3)

4,900

** เดินทางช่วง 16 May - 14 Oct โปรแกรมดาน้าเปลีย
่ นเป็น โซนตะวันออก
จุดดาน้าคือ เกาะกระ เกาะตาลัง เกาะอุเส็น อ่าวประมง
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หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)
1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทาการจอง
2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนา เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)
และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.ที่พัก พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ( ตามที่ประเภทห้องและรีสอร์ทที่ท่านเลือก)
2. รถรับส่ง สนามบินหาดใหญ่ หรือตัวเมืองหาดใหญ่ ไป-กลับ
(แนะนาไฟลท์บินขามา ถึงหาดใหญ่ เครื่องลง ก่อน 09:00 น. ขากลับแนะนา เครื่องออก 16:00-17:00 น. เป็นต้นไป)
3. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดาน้า
4. เรือสปีดโบ๊ท ข้ามเกาะ ท่าเรือปากบารา -เกาะหลีเป๊ะ ไป-กลับ
5. ดาน้า โซนตะวันออก เรือหางยาวแบบจอยทริป เสื้อชูชีพ, หน้ากากดาน้า

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่ารถ หรือค่าตั๋วเครื่องบินจาก กรุงเทพ-หาดใหญ่-กรุงเทพ
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล
(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจาตัว)
3. .ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกากับภาษีเท่านั้น)
(กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทาการชาระเงิน)
4. ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าประกันภัย ท่านละ 160 บาท ชาระ ที่ท่าเรือปากบารา วันที่เดินทางถึง
5. ไม่รวมค่าทริปคนขับ และคนรถ
การจองทัวร์และสารองที่น่งั
1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สาหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
2. ชาระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทาการสารองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของ
บริษัทฯ ดังรายละเอียด
3. กรุณาส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สาหรับ
การทาเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
การยกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อท่านตกลงชาระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุก
ข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์ ม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี
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