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รหสัทวัร ์R119 

เท่ียวหลีเป๊ะ 3 วนั 2 คืน 
เท่ียวโซนนอก + โซนใน บริการครบทกุอย่างแล้ว 

เท่ียวแบบ Full Option รวมทุกอย่างแล้ว 
โปรแกรมทวัรน้ี์เราจดัแบบรวมทุกอยา่ง เป็นทวัรเ์ตม็รปูแบบ เทีย่วหลเีป๊ะทัง้โซนอก และโซนใน คุม้ เช่น 

ด าน ้าตืน้ดปูะการงัที ่เกาะหนิงาม,รอ่งน ้าจาบงั,เกาะดง,เกาะผึง้,อ่าวลงิ,เกาะรอกลอย,หาดทรายขาว 

เกาะราว ีเป็นตน้ครบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

เราใหบ้รกิารอยา่งมอือาชพี ดว้ยบรกิารทีเ่หนือกว่า มาตรฐานใบอนุญาตน าเทีย่วต่างประเทศ 

ก าหนดการเดนิทางแบบทวัรจ์อย ::  ดวูนัทีด่า้นล่างโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก ท่าเรอืปากบารา – แวะเกาะตะรเุตา – เกาะไข ่– ขึน้โป๊ะ – เกาะหลเีป๊ะ (-/เทีย่ง/เยน็) 

เวลารถจอย มรีถจอยทีท่่านสามารถจองกบัเราไดจ้ากหาดใหญ่ มรีถ  

เทีย่วเวลา 08.30 น./09.30 น. 

10.30 น. ทุกท่านเดนิทางมาถงึ ท่าเรอืปากบารา มเีจา้หน้าทีร่บัเชค็อนิทีเ่คารเ์ตอรท์วัร์ 

11.30 น. ขึน้เรอืออกเดนิทางสู่ เกาะตะรเุตา ดว้ยเรอืสปีทโบท้ 

12.00 น. เรอืแวะใหท้่านไดถ่้ายรปู และชมบรรยากาศทัว่ไปของ เกาะตะรเุตา ไกดข์องเราจะ

น าท่านชม เช่น สกัการะศาลเจา้พ่อตะรเุตา, ถ่ายรปูหน้าชายหาดตะรเุตา, ชมโซน

พพิธิภณัฑข์องอุทยานแห่งชาตติะรเุตา และรบัฟงัความเป็นมา 



 
 
 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีตั่ง้ส านักงาน:: 10/114 ซ.กันตัง20 ถ.จรงิจติร ต.ทับเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เทีย่วสนุกทัวรแ์อนดแ์ทรเวล | YouTube ชอ่ง:: เทีย่วสนุกทัวร ์แอนดแ์ทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน ก็เขา้เว็บนี ้ www.ทัวรเ์กาะลังกาว.ีcom       
 

12.30 น. ออกเดนิทางต่อสู่ เกาะไข ่แวะใหท้่านไดล้งไปถ่ายรปู ที่ซุม้ประตู เกาะไข่ ท่ามกลาง

ชายหาดทีข่าวละเอยีดดงัแป้ง และน ้าทะเลใสสมีรกต พรอ้มฝงูปลาทีท่่านสามารถ

มองเหน็ไดเ้ลยครบั 

 
13.30 น. เดนิทางจากเกาะไข ่สู่ เกาะหลเีป๊ะ  

เมือ่มาถงึทีเ่กาะหลเีป๊ะ เรอื จะ เขา้จอดทีโ่ป๊ะ เราท าการเปลีย่นเป็นเรอื หางยาวเลก็ 

เพื่อเดนิทางเขา้สู่ ชายหาดของเกาะหลเีป๊ะ 

14.00 น. เชค็อนิเขา้ทีพ่กั ณ VARIN BEACH RESORT  

(ยคุปรบัปรงุใหมทุ่กอย่างทัง้รสีอรท์ ปี 2016) 

คณะเราใชห้อ้งพกั แบบ Villa Room (ระดบัสงูทีสุ่ดของรสีอรท์น้ี) 

14.30 น. บรกิารอาหารกลางวนั (1) แบบ เซต็โต๊ะกบัขา้ว 4 อยา่ง 

 จากนัน้เชญิท่าน รแีลค็ตามอธัยาศยั 

ขอ้ดขีองรสีอรท์ คอื ปรบัปรุง และ ท าเพิม่ใหม่ทัง้หมด อยูต่ดิหน้าหาดพทัยา ใกล้

ถนนคนเดนิของเกาะหลเีป๊ะ เพยีง 5 เมตร 

17.30 น. ไกดจ์ะนดัแนะคณะเพื่อ พาเดนิไปชม พระอาทติยต์กน ้า ทีด่า้นหาดซนัเซต็ของเกาะ

หลเีป๊ะ เสรจ็แลว้เดนิทางกลบัมารบัประทานอาหารทีร่สีอรท์ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (2) เป็นแบบบาบคีวิเซต็โต๊ะ 

เสรจ็แลว้เชญิท่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัทีส่อง เทีย่วหลเีป๊ะโซนใน โซนนอก (เกาะหนิงาม-รอ่งน ้าจาบงั-เกาะหนิซอ้น – เกาะดง - 

อ่าวไผ่ – เกาะผึง้ – เกาะรอกลอย - หาดทรายขาว เกาะราว)ี         (เชา้/เทีย่ง/เยน็) 

เชา้ เชญิท่านรบัประทานอาหารเชา้ ทีห่อ้งอาหารของรสีอรท์ (3) 

09.00 น. ไกดจ์ะพาคณะเดนิทางสู่ ทรปิด าน ้าตืน้ดูปะการงัตามจดุต่างๆ เช่น 
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- เทีย่วชม ถ่ายรปูทีห่าดหนิสดี า ที ่เกาะหนิงาม ซึง่มหีาดหนิสดี าทัง้เกาะเพยีง

หนึ่งเดยีวของทะเลอนัดามนั 

- จากนัน้ด าน ้าดปูะการงั 7 ส ีทีร่อ่งน ้าจาบงั จุดดปูะการงัทีด่ทีีสุ่ดของการดู

ปะการงัทีเ่กาะหลเีป๊ะ เสรจ็แลว้พาคณะเดนิทางสู่ จดุด าน ้าโซนนอก 

- แวะถ่ายรปูและชมทศันียภาพที ่เกาะหนิซอ้น ตัง้ตระง่าอยูก่ลางทะเล

สวยงามมากครบั จากนัน้เดนิทางสู่ เกาะดง 

 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ชายหาดเกาะดง (4) แบบขา้วกล่อง 

จากนัน้ใหท้่านนัง่พกัผ่อน เล่นน ้าทีเ่กาะดง ซึง่น ้าทะเลใส มองเหน็ตวัปลา สงบ หรอื

จะใชห้น้ากากด าดปูะการงัหน้าเกาะกส็ามารถท าไดค้รบั 

 - จากนัน้พาท่านไปชมดอกไมท้ะเล และดปูะการงัตามจดุต่าง โซนนอกอกี 

เช่น อ่าวไผ่,เกาะผึง้,เกาะรอกลอย เสรจ็แลว้เดนิทางสู่ โซนในก่อนเขา้เกาะ

หลเีป๊ะ 

 
 - แวะหาดทรายขาว เกาะราว ีเพื่อถ่ายรปูมมุทีม่คีอนไมย้ื่นลงไปในทะเล และ 

เล่นน ้าชมชายหาดทีข่าวละเอยีด ซึง่ เป็นทีม่าของหาดทรายขาว ครบั 

 จากนัน้เดนิทางกลบัสู่ เกาะหลเีป๊ะ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ รา้นอาหาร (5) 

พกั เขา้พกัที ่VARIN BEACH RESORT เหมอืนเดมิครบั 

วนัทีส่าม เกาะหลเีป๊ะ – ขึน้โป๊ะ – ท่าเรอืปากบารา                                   (เชา้/-/-) 

07.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (6) 

08.30 น. เตรยีมตวัขึน้เรอืเลก็หน้ารสีอรท์ เพื่อเดนิทางไปยงัทีโ่ป๊ะ 

09.30 น. เดนิทางกลบัดว้ยเรอืสปีทโบ๊ท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชม) 

11.00 น. คณะเดนิทางถงึท่าเรอืปากบารา โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

รถจอย เวลารถตูจ้อยของเราทีจ่ะไปส่งคณะส าหรบัม่านทีจ่ะกลบัหาดใหญ่ หรอื สนามบนิ มี

เวลาดงันี้ 11.30 น. // 13.00 น. // 15.00 น. 

 

โปรฯ น้ีจดัแบบ  ทวัรด์ ีกนิด ีพกัด ี 
อตัราค่าบริการ 

วนัท่ีเดินทาง ราคาท่านละ 
เดอืน ต.ค.60 

วนัที ่20-22 / 21-23 / 22-24 

(วนัหยดุปิยมหาราช) 

 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ธ.ค. 60 

วนัที ่1-3/2-4/3-5/4-6 (หยดุวนัพ่อ) 

วนัที ่8-10/9-11/10-12  (หยุดวนัรัฐธรรมนูญ) 

วนัที ่29-31 (วนัหยดุปีใหม)่ 

 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ม.ค. 61 

วนัที ่30 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61 / 31-2 / 1-3 / 2-4 

(วนัหยดุปีใหม)่ 

 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ก.พ. 61 

วนัที ่16-18/17-19/18-20/19-21(หยดุวนัตรุษจนี) 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน ม.ีค. 61 

วนัที ่1-3 / 2-4/3-5 (หยดุวนัมาฆบชูา) 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน เม.ย. 61 

วนัที ่5-7/6-8/7-9/8-10 (หยุดวนัจักรกร)ี 

วนัที ่12-14/13-15/14-16/15-17 (หยุดวนัสงกรานต)์ 

 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 

เดอืน พ.ค. 61 

วนัที ่29 – 1 พ.ค. / 30 – 2 พ.ค. /1-3 พ.ค./2-4/3-5 / 

4-6 

(หยดุวนัแรงงาน) 

 

6,600 บาท รวมเซอรช์ารต์แลว้ 
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จองรถรบัส่งด้วย เพ่ิมเท่ียวละ 200 บาทต่อท่าน 
 

ราคานี้รวมแลว้ดงันี้ :: 

1.ค่ารถรบัส่ง จากสนามบนิตรงั หรอื สนามบนิหาดใหญ่ (เฉพาะกรณจีองแบบราคารวมรถเท่านัน้) 

2.ค่าเรอืสปีทโบท้แบบจอย เดนิทางไปกลบั 

3.เรอืหางยาวน าเทีย่วแบบจอย 

4.ค่าหอ้งพกั แบบ Villa ที ่วารนิทรบ์ชีรสีอรท์ 

5.ค่าอาหารทัง้หมด 6 มือ้ 

6.ค่าอุทยาน และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

7.ค่าไกดด์แูลตลอดการเดนิทาง 

8.ค่าประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสุด 1 ลา้นบาท 

9. ค่าผลไม ้น ้าดื่ม ขนม วนัด าน ้าดปูะการงั 

ราคานี้ยงัไม่รวม 

1.ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั และ ค่าบรกิารทีเ่รยีกใชเ้พิม่เอง 

2.ค่าภาษกีรณตีอ้งการใบเสรจ็รบัเงนิ 

 

 

โซนลอ็บบีว้ารนิทรบ์ชีรสีอรท์ยคุปรบัปรงุใหม ่ปี 2016 
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โซนหอ้งพกั และรปูแบบหอ้ง ปี 2016 

 

 

 

 

 

อาหารเชา้เป็นแบบบุฟเฟ่ต ์

 

 

 

 

เมนูอาหารค ่า 

 


