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เทีย่วสนุกทวัรม์คีวามยนิดเีสนอโปรแกรมทวัรส์ุดพเิศษ น าเทีย่วหมูเ่กาะสตูล เกาะหลเีป๊ะ เทีย่วสนุกทวัรม์คีวามยนิดเีสนอโปรแกรมทวัรส์ุดพเิศษ น าเทีย่วหมูเ่กาะสตูล เกาะหลเีป๊ะ 22  วนั วนั 11  
คนื ซึง่เป็นโปรแกรมน าเทีย่วทีส่มบรณ์ูแบบ และมาตรฐานของรายการน าเทีย่วทา่นจะไดเ้ทีย่วครบทุกเกาะคนื ซึง่เป็นโปรแกรมน าเทีย่วทีส่มบรณ์ูแบบ และมาตรฐานของรายการน าเทีย่วทา่นจะไดเ้ทีย่วครบทุกเกาะ
ส าหรบัหมูเ่กาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพเิศษส าส าหรบัหมูเ่กาะต่างๆ โซนในของทะเลสตูล และพเิศษส าหรบักรุ๊ปนีเเรามทีมีงานไกดท์ี่หรบักรุ๊ปนีเเรามทีมีงานไกดท์ี่ช านาญทางทะเลช านาญทางทะเล  
และและสต๊าฟสต๊าฟคอยบรกิารทา่นตั เงแต่เริม่ตน้จนจบทรปิ และคอยบรกิารทา่นตั เงแต่เริม่ตน้จนจบทรปิ และมบีรกิารน เาหวาน น เาดื่ม และผลไมร้ะหวา่งด าน เาดว้ยมบีรกิารน เาหวาน น เาดื่ม และผลไมร้ะหวา่งด าน เาดว้ย  
ในโอกาสนีเทางเราจงึขอโอกาสจากทา่นในการใหเ้ราไดน้ าเทีย่วในโอกาสนีเทางเราจงึขอโอกาสจากทา่นในการใหเ้ราไดน้ าเทีย่วของของคณะส าหรบัทอ่งเทีย่วประจ าปีในปีนีเ คณะส าหรบัทอ่งเทีย่วประจ าปีในปีนีเ 
แลว้ทา่นจะเหน็ในความแตกแลว้ทา่นจะเหน็ในความแตกต่างของการบรกิารทีเ่หนือกวา่ในราคาทีถู่กกวา่ หรอื ใกลเ้คยีงกนัต่างของการบรกิารทีเ่หนือกวา่ในราคาทีถู่กกวา่ หรอื ใกลเ้คยีงกนั  

((หมายเหตุหมายเหตุ::  ท่านควรเลอืกบรษิทัทวัรท์ีจ่ดทะเบยีนกบัการท่องเทีย่วถูกตอ้งทุกครั เง แลว้ท่านจะไดร้บัการคุม้ครองท่านควรเลอืกบรษิทัทวัรท์ีจ่ดทะเบยีนกบัการท่องเทีย่วถูกตอ้งทุกครั เง แลว้ท่านจะไดร้บัการคุม้ครอง))  

ก ำหนดกกำเดกนดาำ  า่ำดสำมำเถออกดกนดาำ ไก้าุกวดัตั้ แต่ 2 า่ำดขึด้ไป 
วันแรก ท่าเรือปากบารา– ตะรุเตา -เกาะหลีเป๊ะ-เกาะหนิงาม-อ่าวสองเกาะอาดัง-เกาะยาง (- / L / D) 
ชว่งไฮซีซัน่ส ำหรับคณะท่ีไมไ่ด้เหมำเรือสบีทโบ้ทเป็นล ำส่วนตวัไปเลย เรำจะจดัออกเดินทำงเป็น 3 เท่ียว ตอ่วนั คือ  
เท่ียวแรกเวลำ 09.30 น. (ไมแ่วะเกำะตะรุเตำ) 
เท่ียวท่ีสอง เวลำ 10.30 น.  
เท่ียวท่ีสำม เวลำ 11.30 น. 
ทำ่นสำมำรถเลือกเดนิทำงได้ตำมเวลำท่ีทำ่นมำถึง ทำ่นเรือปำกบำรำได้เลยครับ แตต้่องแจ้งทำงบริษัทก่อนออกเดนิทำงครับ 
คณะสว่นตวัท่ีต้องกำรสัง่ เสือ้ทอ่งเท่ียวเกำะหลีเป๊ะ เป็นทีม มีให้เลือกหลำกหลำยสี หลำยลำย รำคำถกูวำ่ ทำ่เรือ และถกู
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กวำ่บนเกำะหลีเป๊ะ สัง่จองและรับเสือ้ในวนัเดนิทำงได้ท่ี 095 036 7797 
ตำมเวลำท่ีทำ่นมำ คณะลงเรือเพ่ือเดนิทำงไปยงัจดุแรก ของทริป ณ เกำะแห่งตำมนำน เกำะตะรุเตำ ทำ่นจะได้รับฝัง

เร่ืองรำวผำ่นกำรร้อยเรียงของมคัคเุทศก์ผู้ช ำนำญในเส้นทำงนี ้และทำ่นจะสบำยใจมำกขึน้ด้วย
ทีมสต๊ำฟผู้ เป็นมิตร 

เท่ียง บริกำรอำหำรกลำงวนั (1) แบบกล่อง 
 หลงัจำกนัน้ น ำคณะสู ่เกำะท่ีเป็นสญัญำลกัษณ์ทำงกำรทอ่งเท่ียวของสตลู ณ เกำะไข ่เกำะท่ีท ำให้

นกัทอ่งเท่ียวรู้จกัมขุแท้แหง่อนัดำมนันัน้คือ อทุยำนแหง่ชำตหิมูเ่กำะตะรุเตำ ให้คณะได้ถ่ำยรูปและมี
เวลำในกำรลอดซุ้มประตหูินธรรมชำตกิลำงทะเลท่ีเม่ือถ่ำนรูปออกมำแล้วทำ่นจะไมลื่มวำ่ครัง้หนึง่
ทำ่นได้มำยืนอยู่ ณ ท่ีแหง่นี ้เกำะไข ่ทะเลสตลู 

จำกนัน้ ออกเดนิทำงสู ่เกำะหลีเป๊ะ เป็นเกำะท่ีเป็นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเม่ือมำทอ่งเท่ียวทะเลสตลู ท่ีนีมี้น ำ้
ทะเลท่ีสวยงำม ชำยหำดท่ีขำวละเอียด เหมำะกบักำรพกัผอ่นเป็นอยำ่งมำก 

ชว่งบำ่ย น ำคณะเดนิทำงไปสมัผสัหินอนัสวยงำม ณ เกำะหินงำม เป็นอีกหนึง่แหลง่ดงึดใูจให้นกัทอ่งเท่ียวมำ
เท่ียวทะเลสตลู เพรำะเกำะนีท้ัง้เกำะจะมีหินสีด ำนิลทัง้เกำะ มองแล้วสวยงำมมำกครับ และท่ีนีย้งั
เป็นจดุถ่ำยรูปท่ีนำ่สนใจอีกด้วยครับ 

จำกนัน้ น ำคณะไปด ำน ำ้ตืน้ดปูะกำรังหวักะโหลก ท่ีอ่ำวสอง เกำะอำดงั ซึเ่ป็นเกำะท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองรอง
จำกเกำะตะรุเตำ ท่ีเกำะนีย้งัมีฝงูปลำเสือท่ีท่ำนสำมำรถดไูด้โดยท่ีไมต้่องน ำอำหำรมำให้ปลำ 

จำกนัน้ น ำคณะมำด ำดปูะกำรังผกักำด ณ เกำะยำง เป็นเกำะเล็กๆ ท่ีตัง้อยูร่ะหวำ่ง เกำะหินงำมกบัเกำะรำวี 
จดุนีเ้ป็นจดุด ำน ำ้ท่ีนำ่สนใจเลยทีเดียวครับ 

จำกนัน้ น ำคณะมำด ำน ำ้ ณ จดุด ำน ำ้ดปูะกำรังน ำ้ตืน้ ณ ด้ำนหลงัของเกำะหินงำม ซึง่เป็นอำ่วท่ีกว้ำง และมี
ปะกำรังชำยผ้ำ พร้อมทัง้หญ้ำทะเลให้ทำ่นได้ชม ทำ่มกลำงฝงูปลำทะเลนำนำชนิด เม่ือได้เวลำท่ี
เหมำะสม 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 
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อตัเำค่ำบเนกำเ น้ีใชไ้ดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง 15 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น 

จ ำดวดผู้ดกนดาำ  
เำคำดเน่มต้ดาี่ อ.า่ำดเือปำกบำเำ 

เำคำต่อา่ำด 
ดเน่มต้ดาี่ หนำกใหนญ่ / ตเั  

ดพนม่า่ำดละ 

คณะคเบ 2 า่ำด 5,050.- 500.- 

คณะคเบ 3 า่ำด 4,300.- 500.- 

คณะคเบ 4 า่ำด 3,900.- 500.- 

คณะคเบ 5 า่ำด 3,700.- 500.- 

คณะคเบ 6 า่ำด 3,600.- 500.- 

คณะคเบ 7 า่ำด 3,488.- 500.- 

คณะคเบ 8 า่ำด 3,399.- 500.- 

คณะคเบ 9 า่ำด 3,350.- 500.- 

คณะคเบ 10 า่ำด 3,290.- 500.- 

คณะมำกกว่ำ 10 า่ำด โาเสอบถำม 075 502 938 โาเสอบถำม 075 502 938 

 
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 % 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ขอให้ท่านแจง้ยืนยนัก าหนดการเดินทางพร้อม จ านวนผูเ้ดินทางท่ีแน่นอน เพื่อท่ีทางบริษทัฯจะได้
ด าเนินการส ารองท่ีพกัและพาหนะในการเดินทางล่วงหนา้  ภายใน 20 วนั เป็นอยา่งนอ้ยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรด
พิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงล่วงหนา้มา ณ โอกาสน้ี และหวงัเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะไดรั้บใชท้่านและคณะในอนาคต
อนัใกลน้ี้ 


