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ช่วงวนัน้ีถึง 30 กนัยายน 58 ถือเป็นช่วงกรีนซีซัน่ของทะเลเกาะหลีเป๊ะ แต่ท่านท่ีตอ้งการผกัผอ่น หลีหนีความวุน่วาย 
ในเมืองหลวง แนะน าท่านไปพกัผอ่นท่ีน้ี ท่ีมีแสงแดงน ้าทะเลใสๆ และกิจกรรมด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืนท่ีมีแหล่งปะการังนานา 
ชนิด เช่น แหล่งปะการังหวักะโหลก แหล่งปะการังผกักาด หญา้ทะเล ปะการังชายผา้ รวมทั้งฝงูปลานานาชนิดและสัตวน์ ้าอีก 
มากมาย 
ก ำหนดกกำเดกนดาำ  า่ำดสำมำเถออกดกนดาำ ไก้าุกวดัตั้ แต่ 2 า่ำดขึด้ไป 
วันแรก ท่าเรือปากบารา- เกาะอาดัง – หมู่เกาะหลีเป๊ะ                                        (- / L / D) 
ชว่งกรีนซีซัน่ส ำหรับคณะท่ีไมไ่ด้เหมำเรือสบีทโบ้ทเป็นล ำสว่นตวัไปเลย เรำเรำจะจดัออกเดินทำงเป็น 2 เท่ียว ตอ่วนั คือ 
เท่ียวแรกเวลำ 09.30 น. และเท่ียวท่ีสอง เวลำ 11.30 น. ทำ่นสำมำรถเลือกเดนิทำงได้ตำมเวลำท่ีทำ่นมำถึง ทำ่นเรือปำกบำ
รำได้เลยครับ แตต้่องแจ้งทำงบริษัทก่อนออกเดนิทำงครับ 
จำกนัน้ ออกเดนิทำงสู ่เกำะหลีเป๊ะ เป็นเกำะท่ีเป็นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเม่ือมำทอ่งเท่ียวทะเลสตลู ท่ีนีมี้น ำ้

ทะเลท่ีสวยงำม ชำยหำดท่ีขำวละเอียด เหมำะกบักำรพกัผอ่นเป็นอยำ่งมำก 
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั (1) แบบกล่อง  
ชว่งบำ่ย น ำคณะไปด ำน ำ้ตืน้ ดปูะกำรัง ณ จดุตำ่ง ๆ เชน่ 

- อำ่วตะหลงั เกำะอำดงั 
- เกำะกระ 
- อำ่วแมห่ม้ำย 
- กองหินขำว 
- หำดทรำยดดู 



 

 

 

 

2 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

- อำ่วประมง 
จำกนัน้ เม่ือได้เวลำท่ีเหมำะสม น ำคณะเข้ำสูรี่สอร์ทท่ีพกั ณ เกำะหลีเป๊ะ 
ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องหำรหำรของรีสอร์ท (2) 
 จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระยำ่นถนนคนเดนิ หรือ จะรับผมทะเลหน้ำหำดก็ได้บรรยำกำศดีครับ 
วันท่ีสอง เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา                                                                (B/--/-) 
07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (3)  
09.30 น. น ำคณะเดนิทำงสูท่ำ่เรือปำกบำรำ เพ่ือเตรียมตวัอ ำลำท้องทะเลสตลู 
11.30 น. คณะเดนิทำงมำถึงยงัทำ่เทียบเรือ ปำกบำรำ จำกนัน้ให้ท่ำนมีเวลำในกำรจดัเตรียมของ เข้ำห้องน ำ้ 

จำกนัน้เชิญคณะขึน้รถ เพ่ือเดนิทำงตอ่สู้ บ้ำนของทำ่น 

ดาีย่ว ดกำะหนลดีป๊ะ ให้นถูกใจ ไปกบัดเำ ดาี่ยวสดุกาวัเ์ 085 384 0228 / 081 415 5955 

 
อตัเำค่ำบเนกำเ น้ีใชไ้ดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง 30 กนัยายน 2558 เท่านั้น 

จ ำดวดผู้ดกนดาำ  
เำคำดเน่มต้ดาี่ อ.า่ำดเือปำกบำเำ 

เำคำต่อา่ำด 
ดเน่มต้ดาี่ หนำกใหนญ่ / ตเั  

เำคำต่อา่ำด 

คณะคเบ 2 า่ำด 4,890.- 5,390.- 

คณะคเบ 3 า่ำด 4,100.- 4,600.- 

คณะคเบ 4 า่ำด 3,800.- 4,300.- 

คณะคเบ 5 า่ำด 3,600.- 4,100.- 

คณะคเบ 6 า่ำด 3,400.- 3,900.- 

คณะคเบ 7 า่ำด 3,300.- 3,800.- 

คณะคเบ 8 า่ำด 3,200.- 3,700.- 

คณะคเบ 9 า่ำด 3,200.- 3,700.- 

คณะคเบ 10 า่ำด 3,150.- 3,650.- 

คณะมำกกว่ำ 10 า่ำด โาเสอบถำม 075 502 938 โาเสอบถำม 075 502 938 
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อตัเำค่ำบเนกำเดี้เวม  
 ค่าเรือหางยาวน าเท่ียวในช่วงด าน ้าดูปะการังตามโปรแกรมทวัร์ 
 ค่าเรือสปีทโบท้ หรือ เรือเฟอร์ร่ีเดินทางไปกลบั (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ) 
 ค่าท่ีพกั  1 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 3 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำาเักษำพยำบำล 100,000 บำา 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัเำค่ำบเนกำเดีไ้ม่เวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้

ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


