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รหัสทวัร์ :: R27 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สิงที่มีอยู่ในโปรแกรมทวัร์นีแ้ล้ว 
1.ค่ารถรับ-ส่ง จากสนามบินหาดใหญ่/สนามบินตรัง หรือ ตวัเมืองหาดใหญ่/ตวัเมืองตรัง 
2.ค่าไกดด์ าน ้าวนัแรก 
3.ค่าเรือสบีทโบท้จากปากบารา มา เกาะหลีเป๊ะ และน าเท่ียววนัแรก 
4.ค่าอาหาร 2 ม้ือ (เท่ียงวนัแรก และเชา้ท่ีรีสอร์ท) 
5.ค่าท่ีพกัท่ี Z-TOUCH RESORT KOH LIPE (Air Standard Room) 
6.ค่าอุทยาน,ค่าท่าเรือปากบารา,ค่าโบะ๊ท่ีหลีเป๊ะ,ค่าเรือเล็กมาส่งท่านจากรีสอร์ทมาท่ีโป๊ะ, 
7.ค่าต๋วเรือสบีทโบท้วนักลบั 
8.ค่าประกนัภยัการเดินทาง วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท 
9.ค่าผลไม,้น ้าด่ืม,น ้าหวาน ในกิจกรรมด าน ้าวนัแรก 
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ก ำหนกกำรดกินทำง ท่ำนสำมำรถออกดกินทำงไก้ทุกวนัตั้งแต่ 2 ท่ำนขึน้ไป 
วันแรก หาดใหญ่-เกาะตะหลัง-อ่าวสน-เกาะอาดัง-อ่าวโล๊ะมูยู-อ่าวแม่ม่าย-เกาะกระ-เกาะหลีเป๊ะ (- / L / D) 
07.30 น. รับคณะจากสนามบินหาดใหญ่ และ จากหาดใหญ่ จากนัน้เดนิทางสู ่ทา่เรือปากบาร 
09.00 น. ทา่นท่ีเดินทางมาทา่เรือปากบาราเอง เข้าเช็คอินท่ีเคาร์เตอร์ของเท่ียวสนกุทวัร์ 
09.30 น. ออกเดนิทางสู ่เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะท่ีเป็นท่ีพกัของนกัท่องเท่ียวเม่ือมาทอ่งเท่ียวทะเลสตลู ท่ีนีมี้น า้ทะเลท่ี

สวยงาม ชายหาดท่ีขาวละเอียด เหมาะกบัการพกัผอ่นเป็นอยา่งมาก 
แวะถ่ายรูปท่ี เกาะไข่ แลนด์มาร์ค และสญัญาลกัษณ์ทางการทอ่งเท่ียวของทะเลสตลู 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั (1) แบบกล่อง  
ชว่งบา่ย น าคณะไปด าน า้ตืน้ ดปูะการัง ณ จดุตา่ง ๆ เชน่ 

- เกาะตะหลงั  
- เกาะอาดงั อา่วสน 
- อา่วโล๊ะมยู ู
- อา่วแมห่ม้าย 
- เกาะกระ 
- เกาะหลีเป๊ะ 

จากนัน้ เม่ือได้เวลาท่ีเหมาะสม น าคณะเข้าสูรี่สอร์ทท่ีพกั ณ เกาะหลีเป๊ะ 
 ทา่นเข้าเช็คอินท่ี Z-TOUCH RESORT KOH LIPE (Air Standart Room) 
ค ่า รับประทานอาหารค ่าเองตามอธัยาศยั 
 จากนัน้ให้ท่านอิสระยา่นถนนคนเดนิ หรือ จะรับลมทะเลหน้าหาดก็ได้บรรยากาศดีครับ 
วันท่ีสอง เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-หาดใหญ่                                                                (B/--/-) 
07.00 น.  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)  
09.30 น. น าคณะเดนิทางสูท่า่เรือปากบารา เพ่ือเตรียมตวัอ าลาท้องทะเลสตลู 
11.30 น. คณะเดนิทางมาถึงยงัทา่เทียบเรือ ปากบารา จากนัน้ให้ท่านมีเวลาในการจดัเตรียมของ เข้าห้องน า้ จากนัน้

เชิญคณะขึน้รถ เพ่ือเดนิทางตอ่สู้ บ้านของทา่น 
เท่ียวเรือกลบั  

ดทีย่ว ดกำะหลดีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัดรำ ดที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัรำค่ำบริกำร น้ีใชไ้ดต้ั้งแต่วนัน้ีถึง 30 กนัยายน 2559 เท่านั้น 

จ ำนวนผู้ดกนิทำง 
รำคำดร่ิมต้นที่ อ.ท่ำดรือปำกบำรำ 

รำคำต่อท่ำน 
ดร่ิมต้นที่ หำกใหญ่ / ตรัง 

รำคำต่อท่ำน 

คณะครบ 2 ท่ำน 2,590 บำท 2,980 บำท 

คณะมำกกว่ำ 10 ท่ำน โทรสอบถำม 075 502 938 โทรสอบถำม 075 502 938 

 
อตัรำค่ำบริกำรนี้รวม  

 ค่าเรือสบีทโบท้เดินทางไปกลบั และเท่ียวตามเกาะวนัแรก 
 ค่าท่ีพกั  1 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 2 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าผลไม ้น ้าด่ืม นนม น ้าแนง็  
 ค่าธรรมเนียมการเนา้ชม , ค่าอุทยาน, ค่าโป๊ะ, ค่าเรือเล็กเดินทางกลบัมายงัโบะ๊วนัท่ีสอง 
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บำทรักษำพยำบำล 100,000 บำท 
 ค่าไกดน์ าเท่ียวตอนด าน ้าวนัแรก  

 
อตัรำค่ำบริกำรนีไ้ม่รวม 

x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  

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

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


