
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีพ่กั คา่บรกิารตอ่ทา่น 

ปาลม์อนิ รสีอรท์ หอ้ง Air Standard (กลางเกาะ) ทา่นละ 4,190 บาท 

บา้นกษรินิทร ์2 หอ้ง Air Standard (กลางเกาะ) ทา่นละ 4,190 บาท 

อนัดามนัรสีอรท์ หอ้ง Viewpoint Villa (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 4,390 บาท 

วารนิทร ์บชี รสีอรท์ หอ้ง Air Standard (หาดพทัยา) ทา่นละ 4,390 บาท 

โรงแรมเดอะกรนี หอ้ง Gardent View (กลางเกาะ) ทา่นละ 4,690 บาท 

ฮารโ์มน ีเบล รสีอรท์ หอ้ง คาปชูโิน ่(ซนัไลน)์              ทา่นละ 4,990 บาท 

ภรูติรา รสีอรท์ หอ้ง Shark fin Room (หาดซนัเซ็ท) ทา่นละ 5,190 บาท 

แพ็คเกจเกาะหลเีป๊ะ 3 วนั 2 คนื (Free & Easy) 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัแรก สนามบนิหาดใหญ ่- ทา่เรอืปากบารา –เกาะตะรเุตา –เกาะไข-่ เกาะหลเีป๊ะ  (-,-) 
08.00 น. รถตูรั้บจากสนามบนิหาดใหญ ่สูท่า่เรอืปากบารา 
10.30 น. ถงึทา่เรอืปากบารา (อาหารเทีย่งอสิระกอ่นลงเรอื) 
11.30 น. ลงเรอื Speed Boat สูเ่กาะตะรเุตา แวะนมสัการศาลเจา้พอ่ตะรเุตาและ  
             แวะถา่ยรปู ซุม้ประตรูกันรินัดร ์สญัลักษณ์การทอ่งเทีย่วจังหวดัสตลู ณ เกาะไข ่ 
13.00 น. สู ่เกาะหลเีป๊ะ เชค็อนิเขา้สูท่ีพั่ก ....รสีอรท์  
19.00 น. อาหารค า่ (อสิระ)   
 

วนัทีส่อง    ด าน า้ ตามเกาะ(โซนใน) จอยทรปิ (ช,ท,-) 
เชา้   รับประทานอาหารเชา้  ( มือ้ที ่1 )  หลังอาหาร ลงเรอืหางยาวด าน ้าโซนใน ณ รอ่งน า้จาบงั ชมปะการงัเจ็ดส,ี  

ตอ่ดว้ย ชมเกาะหนิงาม ทีน่ีท่า่นจะไดพ้บกบัประโยค "ค าสาปเจา้พอ่ตะรเุตา" ใหท้า่นได ้ชมหาดหนิงาม อนัเกดิ
จากธรรมชาตสิรา้งมา(หา้มซอ้นหนิและหา้มน าเก็บออกมา) เมือ่คลืน่ซดักระทบหนิ จะเกดิประกายแวววาวของหนิที่
กระทบแสงแดดและคลืน่ทะเล สวยงามมาก        

12.00 น. บรกิารอาหารกลางวัน  (มือ้ที ่2) ขา้วกลอ่ง ณ หาดทรายขาว เกาะราว ี  ใหท้า่นไดส้มัผัสหาดทรายขาวเนยีน 

            ดจุแป้ง น ้าทะเลสเีขยีวมรกตซึง่หาดไูดย้ากมาก  

 บา่ย       ด าน ้าตืน้ ตอ่ที ่เกาะยาง ชมปะการงัแข็ง เชน่ ปะการงัผกักาด ปะการงัสมอง  
  สมควรแกเ่วลาน าทา่นสู ่อา่วสอง เป็นจดุด าน ้าตืน้อยูฝ่ั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึง่มคีวามหลาหลายทางชวีภาพ      

ทา่นจะไดช้ม หอยมอืเสอื,ปะการังดอกไมท้ะเล, ฝงูปลานานาชนดิ ทีแ่หวกวา่ยเลน่กบัปะการังดอกไมท้ะเล เชน่  
            ปลาการต์นู (ปลานโีม)่,ปลาสลดิ,ปลาปากแตร สมควรแกเ่วลาน าทา่นกลบัสูเ่กาะหลเีป๊ะ พักผอ่นตามอธัยาศัย  
 (อาหารค า่อสิระ) 

      
 

วนัทีส่าม    เกาะหลเีป๊ะ – ปากบารา-สนามบนิหาดใหญ ่ (ช,-,-)  

07.00 น.    บรกิารอาหารเชา้   (มือ้ที ่3) ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์  

09.00 น.    ลงเรอื Speed Boat เดนิทางกลับทา่เรอืปากบารา  
11.30 น.   ถงึทา่เทยีบเรอืปากบารา น าคณะขึน้รถตู ้เดนิทางสูส่นามบนิหาดใหญ ่
14.00 น.   เดนิทางถงึสนามบนิหาดใหญ ่(เวลาโดยประมาณ) คณะเดนิทางกลับภมูลิ าเนาโดยสวสัดภิาพ และความประทับใจ 

เวลาและสถานทีอ่าจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมโดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

 ออกเดนิทาง ผูใ้หญ ่2 ทา่น ขึน้ไป 

 

 



 
 
 
 
 

อนัดา รสีอรท์   หอ้ง  Standard Room (หาดซนัไลน)์ ทา่นละ 5,290 บาท 

บนัดาหยา รสีอรท์ หอ้ง Superior Bungalow (หาดพทัยา) ทา่นละ 5,490 บาท 

หลเีป๊ะ พาวเวอรบ์ชี  หอ้ง Sea Breeze Bungalow (ซนัไรส)์ ทา่นละ 5,490 บาท 

เมา้เทน้ รสีอรท์  หอ้ง Deluxe Garden View (หาดซนัเซ็ท) ทา่นละ 5,690 บาท 

แซนพตีา้ รสีอรท์ หอ้ง Superior (ซนัไรส)์ ทา่นละ 5,690 บาท 

ซ ีทชั รสีอรท์  หอ้ง Standard Room (หาดพทัยา) ทา่นละ 5,690 บาท 

เบลลา่ วสิตา้ รสีอรท์  หอ้ง Standard Pavilion (หาดพทัยา) ทา่นละ 5,890 บาท 

สติาบชี รสีอรท์ หอ้ง Superior Room (หาดพทัยา) ทา่นละ 6,190 บาท 

มะล ิรสีอรท์ หอ้ง Garden Wing (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 6,790 บาท 

อาครีา่ รสีอรท์  หอ้ง Superior Upper Floor (หาดพทัยา) ทา่นละ 7,190 บาท 

เดอะคลฟิ รสีอรท์  หอ้ง Deluxe Room (หาดซนัเซ็ท) ทา่นละ 7,190 บาท 

บนัดาหยา วลิลา่ หอ้ง  Deluxe Balcony (หาดพทัยา) ทา่นละ 7,790 บาท 

คาบานา่ หลเีป๊ะ บชี รสีอรท์  หอ้ง Superior (ซนัไรส)์ ทา่นละ 8,190 บาท 

กทล ีบชี รสีอรท์ หอ้ง Superior Sea View Room (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 8,490 บาท 

ไอดลิคิ คอนเซป รสีอรท์  หอ้ง I-Garden (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 8,490 บาท 

แทนมนู รสีอรท์  หอ้ง Luxury Grand View (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 9,190 บาท 

เซเรนดพีติ ี ้รสีอรท์  หอ้ง Halitop Sea View (หาดซนัไรส)์ ทา่นละ 9,490 บาท 

เอสราไพรเวท รสีอรท์  หอ้ง Jacucci Ocean View Site (หาด
ซนัเซ็ท) 

ทา่นละ 9,490 บาท 

 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารส าหรบัเด็ก 

-เด็กอาย ุ0-3 ขวบ ฟรคีา่บรกิาร (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-เด็กอาย ุ4-6 ขวบ คดิคา่บรกิาร 50% (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-เด็กอาย ุ7-11 ขวบ คดิคา่บรกิาร 70% (ไมเ่สรมิเตยีง) 

-อาย ุ12 ปีข ึน้ไปคดิอตัราเดยีวกบัผูใ้หญ ่

 
อตัรานีร้วม  
-รวมคา่รถ รับ-สง่ สนามบนิหาดใหญ ่
-รวมคา่เรอืสปีดโบท้ไป-กลับ (เรอืเมล)์ 
-รวมคา่ทีพั่ก 2 คนื  
-รวมคา่อาหาร 3 มือ้(วนัที ่2 เชา้,เทีย่ง และวนัทีส่าม เชา้) 
-รวมคา่เรอืน าเทีย่วด าน ้า พรอ้มเจา้หนา้ทีด่แูล 1 วนั 

คา่บรกิารขา้งตน้ ยกเวน้ ชว่ง Peak Season, ชว่ง Long Weekend และชว่งวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์ 

และไมร่วมคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 
 



 
 
 
 
 

-รวมคา่หนา้กากด าน ้า,เสือ้ชชูพี 
-รวมคา่ประกันภัยการเดนิทาง 1,000,000 บาท  คา่รักษาพยาบาล 500,000 บาท 

 
อตัรานีไ้มร่วม 
-ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 7 % และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 
-ไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ 
-ไมร่วมคา่ทปิไกด ์
-ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ 

คา่ธรรมเนยีมทีล่กูคา้ตอ้งจา่ยเพิม่ 
-คา่ธรรมเนยีมผา่นทา่เรอื ทา่นละ 20 บาท 
-คา่ธรรมเนยีมอทุยาน ทา่นละ 40 บาท 
-คา่โป๊ะหรอืคา่เรอืหางยาวขึน้เกาะ ไป-กลับ ทา่นละ 100 บาท 
-คา่ธรรมเนยีมการบรหิารจัดการขยะ ทา่นละ 20 บาท 
-คา่ธรรมเนยีมอืน่ๆ(ถา้ม)ี เชน่ คา่แท็กซี ่ระหวา่งทีพั่ก กบัถนนคนเดนิ ขาละ 50 บาทตอ่ทา่น เป็นตน้ 

เง ือ่นไขการจอง และการยกเลกิ 
1. กรุณาศกึษารายละเอยีดโปรแกรมการเดนิทางทอ่งเทีย่ว เงือ่นไข การใหบ้รกิาร และหมายเหต ุกอ่นท าการจองทวัร ์
2. การส ารองทีน่ั่ง ตอ้งแจง้ ชือ่และเบอรต์ดิตอ่  

3. เมือ่ก าหนดวนัเดนิทางแลว้ ตอ้งวางมัดจ า 70% ภายใน 2 วนัหลงัจากยนืยันวนัเดนิทางและสว่นทีเ่หลอืช าระหมดกอ่น

การเดนิทาง 7 วนั โดยโอนเงนิเขา้บญัช ีประสาน เวลิด ์ทัวร ์ดังนี ้  
• ชือ่บัญช ีประสาน หมาดโทง่  บญัชอีอมทรัพย ์ธ.กสกิรไทย สาขาสตลู เลขทีบ่ัญช ี267-2-37788-1    

เพือ่เป็นการยนืยันการช าระเงนิกรุณาแฟกซส์ลปิโอนเงนิกลับมายังบรษัิทฯที ่ เบอรแ์ฟกซ ์074-724376 หรอืสง่แนบไฟล ์
ทาง อเีมล ์prasanworldtour@hotmail.com 

4. เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ ในกรณียกเลกิการเดนิทางหลงัจากวางมัดจ า จะถกูรบิเงนิมัดจ างวดแรก 

5. ในกรณียกเลกิการเดนิทางกอ่นวนัเดนิทาง 30 วนั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืเงนิทัง้หมด 
6. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายการทัวรแ์ละจะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ 

การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสายการบนิ, อบุตัเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตาม
สถานทีเ่กดิเหนอื อ านาจควบคมุของบรษัิท 

7. เมือ่ทา่นถอนตวักอ่นการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิไ์ม่อาจเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายคนืไดไ้ม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้   
8. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เป็นตน้ 

9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความ
ประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

10. เมือ่ตกลงช าระเงนิเพือ่การเดนิทางกบัทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นได ้ยอมรับในเงือ่นไข และขอ้ตกลง
ตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนี้แลว้ 


