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ทริปนี้เหมาะส าหรับ... 
“ทุกท่านที่ชอบการท่องเท่ียว”

ราคาทริป ท่านละ

29,800 บาท
(รวมทุกอย่างแล้ว)
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ในปัจจุบัน Freediving ก าลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนสนใจเพราะ
เป็นกีฬาที่ท้าทาย ช่วยให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติใต้ทะเลยิ่งขึ้น ได้พัฒนาสมาธิใน
อีกระดับ และท าให้เที่ยวทะเลได้สนุกมากขึ้น
การด าน ้าแบบฟรีไดฟ์คล้ายๆ กับ Snorkeling เราสวม Mask และ Snorkel 
เหมือนกับการ Snorkeling แต่จะไม่สวมชูชีพ และมักสวม Fins (ตีนกบ) เพื่อ
ช่วยให้ว่ายน ้าได้ง่ายขึ้น
การฝึกฟรีไดฟ์ควรฝึกร่วมกับครูผู้สอนหรือ ผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนและไม่
ควรด าน ้าคนเดียว เนื่องจากฟรีไดฟ์เป็นกิจกรรมกีฬาที่มีความเสี่ยง
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Koh Lipe Photo Trip
เน้นถ่ายรูปให้ทั้งใต้น ้าและทางโดรน
รูปสวยทุกมุม!
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Good Time Good Vibes

Good Activity Best Memories

เหตุผล
ท าไมต้องมาทริปหลีเป๊ะกับเรา?
4

5



6



05.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 เคาน์เตอร์ D
07.05 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE259
08.30 น. เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่และทีมงานรอต้อนรับ
09.00 น. ออกจากสนามบิน แวะทานกาแฟรองท้องเบาๆ
10.00 น. ฝึกเรียนด าน ้าขั้นพื้นฐาน (Beginner Course) ที่สระว่ายน ้าในหาดใหญ่
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย ฝึกปฏิบัติ Freediving ที่สระว่ายน ้าสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้
15.30 น. ออกเดินทางจากหาดใหญ่ ไปท่าเรือปากบารา
16.30 น. ออกเรือไปเกาะหลีเป๊ะ รอบพิเศษแบบส่วนตัว (Private speed boat)
17.30 น. เดินทางถึงเกาะหลีเป๊ะ / เช็คอินเข้าที่พักโรงแรม

Bundhaya Villas หรือเทยีบเทา่
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น

DAY 1

หลีเป๊ะ
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Beautiful
Sunset

8



08.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม
09.30 น. ด าน ้าบริเวณหน้า The Cliff 
11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะอาดัง 
13.30 น. ด าน ้าบริเวณหน้าเกาะอาดัง เกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด
15.00 น. ด าน ้าเกาะกระ (ไฮไลท์ของจุดนี้คือ ทุ่งปะการังเขากวาง,ปะการังหลากหลาย 

ดอกไม้ทะเล จะพบกับปลานีโม่เยอะมาก และปลาหลากหลายสายพันธุ์)
16.30 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรม

มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น /จากนั้นกลับไปพักผ่อน

DAY 2
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Photogenic
Spot
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07.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม
09:00 น. ด าน ้าร่องน ้าจาบัง  พาชมปะการังเจ็ดสีที่หนาแน่นไปทั้งโขดหิน เป็นจุดที่ห้าม

พลาด) 
11.00 น. ด าน ้าเกาะผึ้งเล็ก น าชมกัลปังหากอใหญ่ วิถีแห่งความงามใต้ท้องทะเล 

จ านวนมากหลากหลายสี
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะรอกลอย (ชายหาดที่มีทรายละเอียด และน ้า

ที่ใสมาก มีทุ่งปะการังเขากวางอยู่บริเวณนี้ด้วย)
14.30 น. ด าน ้าเกาะไผ่ 
16.30 น. เดินทางกลับที่พักโรงแรม

มีเวลาอิสระตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นเมนู BBQ Seafood / จากนั้นกลับไปพักผ่อน

DAY 3
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08.00 น. อาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนในโรงแรม หรือชิลบริเวณชายหาด เก็บภาพความประทับใจของ
เกาะสวรรค์ ทะเลใต้ที่หลีเป๊ะแห่งนี้

11.30 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรม / เดินทางกลับท่าเรือปากบารา
12.30 น. รับประทานกลางวัน
13.30 น. ออกเดินทางไปสนามบินหาดใหญ่
15.30 น. เดินทางถึงสนามบิน (เวลาโดยประมาณ)
17.15 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE266
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

DAY 4
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Wonderful time
KOH LIPE
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เกาะหลีเป๊ะ
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•

•

•
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เกาะอาดัง เป็นเกาะที่มีขนาด
ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของหมู่เกาะ
ตะรุเตา เนื้อที่ 30 ตาราง
กิโลเมตร บนเกาะมีหาดทราย
ละเอียดเหมาะส าหรับการด า
น ้าตื้น รอบเกาะเป็นภูเขาสูง 
ป่าไม้ปกคลุมหนาแน่น
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เกาะกระ จัดได้ว่าเป็นจุดด าน ้าตื้นที่สวยงามอีกแห่งด้วยระยะห่างเพียงแค่ 
200 เมตร จากเกาะหลีเป๊ะ ช่วงที่ระดับน ้าลดเต็มที่จึงสามารถเดินข้ามจาก
หน้าหาดอ่าวชาวเลเดินไปเกาะกระได้เลย ที่นี่ให้เป็น unseen ของเกาะหลีเป๊ะ

ที่ต้องไป Highlight ของเกาะกระ คือ ทุ่งปะการังเขากวาง, ปะการัง
หลากหลาย ดอกไม้ทะเล ปลาหลากหลายสายพันธุ์ และปลานีโม่เยอะมาก 
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•
•
•
•

KOH PAI
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เพื่อชมความมหัศจรรย์แห่งใต้ทอ้งทะเลอันดามัน จุดนี้จะเป็นจุดด าน ้าที่
สมบูรณ์และสวยงาม ปะการังบริเวณนี้จะเป็นปะการรังอ่อนทัง้หมด ซึ่งมี
ด้วยกันทั้งหมดเจ็ดสี เพียงไม่กี่เมตรจากการลอยตัวสวมแว่นด าน ้า

ก็สามารถชมความมหัศจรรย์ของโลกใต้น ้าได้แล้ว

ปะการังเจ็ดสีที่แน่นไปท้ังโขดหิน ต้องห้ามพลาด

21



ความสวยงามของที่นี่ จะเป็นปะการังตามโขดหินใต้น ้า
ปะการังอ่อนสีชมพู-สีแดง-สีม่วง รวมไปถึงปะการัง
ดาวขนนก และพวกกัลปังหาสีส้ม สีทอง สีชมพู
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เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีหาดทรายที่สวยงามสีขาวบริสุทธิ์เนื้อเนียนละเอียดะ น ้าทะเลเป็น
สีฟ้าอมเขียวอ่อนใส เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ของโลกใต้ทะเล และที่ส าคัญ

จุดนี้มีปะการังเขากวางเยอะสุดๆ
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จุดด าน ้าตื้นของเกาะไผ่จะเป็นทุ่งดอกไม้ทะเลซึ่งกินพืน้ทีอ่าณาบริเวณ
หลายร้อยตารางเมตร เพียงแค่ด าน ้าลงไปใต้ผิวน ้าแล้วกล้ิงกลอก
ลูกตาไปมาก็จะสามารถมองเห็นได้ทันทีว่า มีหนวดดอกไม้ทะเล
ปกคลุมอยู่เกือบทัว่ทุกพืน้ที่ราวกับมีพรมชั้นดีปูรองเอาไว้

24



Let’s wander
where the Wi-Fi is weak
Kanjana Hongthong x w_freediving x Getawaycation
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TRIP INFORMATION
ค่าใชจ้า่ย (ต่อทริป)

- ผู้ใหญ ่(พักคู่) ท่านละ  29,800 บาท 
- พักห้องเดี่ยว ช าระเพิม่ ท่านละ 7,800 บาท 
การเดนิทาง
รถตู้ คันละ 6-8 ที่นั่ง และเรือสปีดโบ๊ทแบบส่วนตัวเฉพาะกรุ๊ปเท่านั้น

อัตรานีร้วม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์ เส้นทาง กรุงเทพ –

หาดใหญ่ - กรุงเทพ
2. ค่าน ้าหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
3. ค่ารถและค่าเรือตลอดการเดินทาง
4. ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
5. ค่าที่พักโรงแรมตามรายการท่องเที่ยว จ านวน 3 คืน  (พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง)
6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
7. ค่ามัคคุเทศก์ผู้ช านาญงาน คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เง่ือนไขกรมธรรม์
9. ค่าน ้าดื่มวันละ 2 ขวด ต่อท่าน
10. ค่าอุปกรณ์ Freediving ได้แก่ หน้ากากด าน ้า และ ฟิน (ตีนกบ)
11. ค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไมร่วม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
2. ค่าพักเดี่ยวตามอัตรา
3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
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เงื่อนไขการจองและการช าระเงนิ
งวดที่ 1 ช าระเมื่อท าการจอง = 14,000 บาท

พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และส าเนาบัตรประชาชน
งวดที่ 2 ช าระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทาง 30 วัน = 15,800 บาท

ภายในวันที่ 23 มกราคม 2565

หากลูกค้าไม่ได้ช าระค่าใช้จ่ายตามก าหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ าส่วนแรกให้กับลูกค้า พร้อมทั้งขออนญุาตยกเลิกการเดินทางของท่าน

การยกเลกิทรปิ
1. ยกเลกิโดยลกูคา้
• ยกเลิกตั้งแต่หลังวันท่ีท าการจอง – วันท่ี 23 มกราคม 2565 ไม่สามารถคืนเงินมัดจ าได้
• ยกเลิกตั้งแต่วันท่ี 23 มกราคม 2565 – วันเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินท่ีช าระมาท้ังหมดได้

2. ยกเลกิโดยบรษิทั
• ส าหรับเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดการยกเลิกทริปจากทางบริษัท ได้แก่ ภัยพิบัติ ภัย

ธรรมชาติ การก่อการร้าย การเกิดความไม่สงบ การจลาจล การประท้วง โรคระบาด
ร้ายแรง  หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ท่ีอาจน ามาสู่ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้
เดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกทริปน้ันๆ และการตัดสินใจยกเลิกการ
เดินทางถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัท 

• ทางบริษัทยินดีคืนเงินค่าใช้จ่ายท้ังหมด ยกเว้น ค่าตั๋วเครื่องบินท่ีมีการวางเงินมัดจ า และ
ช าระเงินตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงไปแล้ว โดยจะสามารถท าการคืนเงินลูกค้าได้เฉพาะใน
ส่วนท่ีทางบริษัทสามารถท าการขอ REFUND กับทางสายการบินได้ และในกรณีท่ีตั๋ว
เครื่องบินเป็นแบบ REFUND ได้ ท่านจะต้องรอการ REFUND จากทางสายการบินเท่าน้ัน 
ทางบริษัทไม่สามารถส ารองจ่ายให้ท่านก่อนได้ เน่ืองจากได้ช าระค่าตั๋วเต็มจ านวนให้กับทาง
สายการบินไปแล้ว) 
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กรณีมีการประกาศจากทางรัฐบาลและ/หรือส านักงานจังหวัดแต่ละ
จังหวัด ที่เกี่ยวข้องต่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เดินทาง 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการเดินทาง
ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุด

ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ

เกี่ยวกับ
สถานการณ์โควิด-19

สมาชิกจ าเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดการเดินทาง

ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัท
จะมีมาตรการวัดไข้  และ ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถตลอดการเดินทาง

Be safe, for YOU, and others



Getawaycation Channel
getawaycation_channel
083-009 0212 / 081-426 1414


