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ช่วงตั้งแต่ตอนน้ี จนถึง 30 กนัยายน 58 หากท่านก าลงัมองหาท่ีพกัผอ่นติดทะเล และผกัผอ่นส่วนตวัสัก 3 วนั 2 คืน เราขอ
แนะน าแพคเกจทวัร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน พร้อมกิจกรรมด าน ้าดูปะการัง และอาหาร 6 ม้ือ พร้อมมคัคุเทสกดู์แลท่านตลอด
การเดินทาง 
ก ำหนดกกำรเกิดทำง ท่ำดสำมำรถออกเกิดทำงไก้ทุกวดัตั้งแต่ 2 ท่ำดขึด้ไป 
วันแรก ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ                                                              (- / L / D) 
ชว่งกรีนซีซัน่ส ำหรับคณะท่ีไมไ่ด้เหมำเรือสบีทโบ้ทเป็นล ำสว่นตวัไปเลย เรำเรำจะจดัออกเดินทำงเป็น 2 เท่ียว ตอ่วนั คือ 
เท่ียวแรกเวลำ 09.30 น. และเท่ียวท่ีสอง เวลำ 11.30 น. ทำ่นสำมำรถเลือกเดนิทำงได้ตำมเวลำท่ีทำ่นมำถึง ทำ่นเรือปำกบำ
รำได้เลยครับ แตต้่องแจ้งทำงบริษัทก่อนออกเดนิทำงครับ 
แนะน าเพิ่มเตมิ: วนัท่ีเดนิทำงวนัแรก หรือ ตลอด 3 วนั ทำ่นสำมำรถสัง่ซือ้เสือ้ยืดท่องเท่ียวเกำะหลีเป๊ะล่วงหน้ำได้ในรำคำ
พิเศษ มีให้เลือกหลำยสี หลำยลำยสกรีน เพ่ือควำมเป็นทีมในกำรท่องเท่ียวเกำะหลีเป๊ะ และถ่ำยรูปออกมำสวยงำมมำกครับ 
จำกนัน้ น ำคณะออกเดนิทำงสู ่เกำะหลีเป๊ะ  
เม่ือ ถึง เกำะหลีเป๊ะ น ำคณะเช็คอินเข้ำท่ีพกั  
เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั (1) แบบกล่อง  
ชว่งบำ่ย ให้ทำ่นอิสระระบริเวณชำยหำด หรือ จดุเลน่น ำ้หน้ำรีสอร์ท เชิญทำ่นพกัผ่อนได้ตำมอธัยำศยั 

17.20 น. มคัคเุทศก์ขอนดัเวลำคณะ เพ่ือน ำคณะเดนิไปชมพระอำทิตย์ตกน ำ้ท่ีฝ่ัง หำดชำวเล โซนหน้ำหำด
ของเกำะตอนเย็นบรรยำกำศดีมำกครับ 



 

 

 

 

2 

 

 

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

จำกนัน้ หลงัจำกดพูระอำทิตย์ตกเสร็จ มคัคเุทศก์น ำคณะเดนิกลบัสูรี่สอร์ท จะผำ่นหมู่บ้ำนชำวประมง ท่ีตัง้
อยูก่ลำงเกำะหลีเป๊ะ และผ่ำนยำ่นถนนคนเดนิของเกำะหลีเป๊ะ ระหวำ่งทำงมคัคเุทศก์ก็จะแนะน ำ
สว่นตำ่งๆ เพ่ือให้ทำ่นท่ีต้องกำรจะสมัผสับรรยำกำศยำมค ่ำคืน สำมำรถเดินเท่ียวเองได้อย่ำงสะดวก 

ค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องหำรหำรของรีสอร์ท (2) 
 จำกนัน้ให้ท่ำนอิสระยำ่นถนนคนเดนิ หรือ จะรับผมทะเลหน้ำหำดก็ได้บรรยำกำศดีครับ 
วันท่ีสอง กิจกรรมด าน า้ดูปะการังท่ีหมู่เกาะต่างๆ                                                   (B/L/D) 
07.00 น.  บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (3)  
09.30 น. น ำคณะไปดนู ำ้ตืน้ ดปูะกำรัง ณ จดุตำ่ง ๆ เช่น 

- อำ่วตะหลงั เกำะอำดงั 
- เกำะกระ 
- อำ่วแมห่ม้ำย 
- กองหินขำว 
- หำดทรำยดดู 
- อำ่วประมง 

อำหำรเท่ียง   บริกำรอำหำรเท่ียง แบบข้ำวกล่อง (4) 
อำหำรค ่ำ  บริกำรอำหำรค ่ำ ณ ห้องอำหำรของรีสอร์ท (5) 
พัก น าท่านเข้าพัก ณ รีสอร์ทบนเกาะหลีเป๊ะ 
วันท่ีสาม เกาะหลีเป๊ะ – กลับท่าเรือปากบารา                                                      (B/--/--) 
07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ  ห้องอำหำรของรีสอร์ท (6) 
09.30 น. น ำคณะเดนิทำงกลบัสู ่ทำ่เรือปำกบำรำ ใช้เวลำเดนิทำง 1.30 ชม. 
11.00 น. คณะเดนิทำงถึง ทำ่เรือปำกบำรำอยำ่งปลอดภยั และแสนจะประทบัใจ 

เทีย่ว เกำะหนลเีป๊ะ ให้นถูกใจ ไปกบัเรำ เที่ยวสดุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัรำค่ำบริกำร น้ีใชไ้ดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง 30 กนัยายน 2558 เท่านั้น 

จ ำดวดผู้เกดิทำง 
รำคำเร่ิมต้ดที่ อ.ท่ำเรือปำกบำรำ 

รำคำต่อท่ำด 
เร่ิมต้ดที่ หนำกใหนญ่ / ตรัง 

รำคำต่อท่ำด 

คณะครบ 2 ท่ำด 6,600.- 7,100.- 

คณะครบ 3 ท่ำด 5,700.- 6,200.- 

คณะครบ 4 ท่ำด 5,299.- 5,799.- 

คณะครบ 5 ท่ำด 5,000.- 5,500.- 

คณะครบ 6 ท่ำด 4,800.- 5,300.- 

คณะครบ 7 ท่ำด 4,700.- 5,200.- 

คณะครบ 8 ท่ำด 4,600.- 5,100.- 

คณะครบ 9 ท่ำด 4,500.- 5,000.- 

คณะครบ 10 ท่ำด 4,400.- 4,900.- 

คณะมำกกว่ำ 10 ท่ำด โทรสอบถำม 075 502 938 โทรสอบถำม 075 502 938 

 
อตัรำค่ำบริกำรดี้รวม  

 ค่าเรือหางยาวน าเท่ียวในช่วงด าน ้าดูปะการังตามโปรแกรมทวัร์ 
 ค่าเรือสปีทโบท้ หรือ เรือเฟอร์ร่ีเดินทางไปกลบั (ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ) 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 6 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม ขนม น ้าแขง็  
 ค่าธรรมเนียมการเขา้ชม  และใชบ้ริการ  สถานท่ีต่างๆ  ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท 
 ค่าเจา้หนา้ท่ีมคัคุเทศกค์อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง   

 
อตัรำค่ำบริกำรดีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้
ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 15 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


