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วนัทีแ่รก                                                                  วนัแรก                                                                  (- / - / -) 
10.30 น. เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเท่ียวสนุกทวัร์ ใหก้ารตอ้นรับคณะ ณ ท่าเทียบเรือปากบารา 
11.00 น. ใหท้่านไดเ้ช็คอินรับตัว่เรือ และ อิสระเปล่ียนเส้ือผา้  
11.30 น.  จากนั้น น าคณะลงเรือเพื่อเดินทางไปยงัจุดแรก ของทริป ณ เกาะแห่งต านาน   เกาะตะรุเตา ท่าน

จะไดรั้บฝังเร่ืองราวผา่นการร้อยเรียงของมคัคุเทศก์ผูช้  านาญในเส้นทางน้ี   เกาะไข่ ซุ่มประตูหิน
แห่งความรัก 

 
 
 
 

เท่ียง ใหท้่านอิสระอาหารเท่ียง 
 จากนั้นใหท้่านอิสระบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
ค ่า  ลูกคา้อิสระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
พกั ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE 



 

 

 

 

2 

เทีย่วสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที ่41-00335 
ทีต่ั้งส านักงาน:: 10/114 ซ.กนัตงั20 ถ.จริงจติร ต.ทบัเทีย่ง อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
Line ID: teaw_sanook  | FB: เที่ยวสนุกทวัร์แอนด์แทรเวล | YouTube ช่อง:: เทีย่วสนุกทวัร์ แอนด์แทรเวล 
จะเทีย่วทีไ่หน  ไหน กเ็ข้าเวบ็นี ้ www.ทวัร์เกาะลงักาว.ีcom 
 

 

วนัทีส่อง                                                                        วนัทีส่อง                                                             (B/ L / -)                                                                                                      
เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (1) 
 จากนั้นน าท่านเดินทางต่อไปยงั   หาดทรายขาว-เกาะราว ีน าท่านเล่นน ้าหนา้ชายหาดพร้อมกบัหมู่

ปลานานาชนิด จากนั้นน าคณะ ด าน ้าดูปะการังต่อ ณ   จุดด าน า้อ่าวสอง ณ เกาะอาดัง น าท่านชม

ปะการังผกักาด ปะการังเขากวาง   ณ เกาะยาง 

 
  และน าท่านเดินทางสู่   เกาะหินงาม ชมหาดหินอนัสวยงาม หลงัจากนั้นน าท่านชมปะการังเจด็สี 

และธรรมชาติใตท้อ้งทะเลอนัสวยงาม ณ   ร่องน า้จาบัง 

 
เท่ียง  บริการอาหารเท่ียง (2) แบบเซ็ตกล่องเพือ่สะดวกในการเทีย่วครับ 

 พาคณะเดินทางดว้ยเรือสู่   เกาะหินซ้อน จุดเด่นของเกาะหินซอ้นคือมีแท่งหินอยู ่2 กอ้นตั้งซอ้น

กนัท่ีเกิดจากธรรมชาติ มองดูแปลกไม่เหมือนท่ีไหน   เกาะผึง้ ท่ีน่ี จะมีปะการังอ่อนนานาชนิด ดาว
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ขนนก กลัปังหา ดอกไมท้ะเล   เกาะรอกลอย ซ่ึงเป็นเกาะท่ีมีจุดเด่นเร่ืองชายหาดท่ียืน่ออกไปใน
ทะเล เกือบจะถึงเกาะดง  

ค ่า  ลูกคา้อิสระอาหารค ่าบริเวณเกาะหลีเป๊ะ 
พกั ณ VARIN BEACH RESORT KOH LIPE 

 
วนัทีส่าม                                                                  วนัทีส่าม                                                                      (B/-/-)                                                           
07.00 น.  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรีสอร์ท (3)  
 เท่ียวเรือกลบัจะมี 4 เท่ียวคบั ลูกคา้สามารถเลือกกลบัเท่ียวไหนก็ไดค้รับ 

09.30 น. // 11.30 น. // 13.30 น. // 16.00 น. 
เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ให้ถูกใจ ไปกบัเรา เที่ยวสนุกทวัร์ 085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราค่าบริการท่านละ 
 

รายการทวัร์ เร่ิมต้นท่าเรือราคา/ท่าน 

ราคาต่อท่าน สอบถามราคาดูของเราถูกกว่า 
 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าเรือจอยสบีทโบท้ ( เดินทางไป ) 
 ค่าเรือจอยหางยาวในการด าน ้ าวนัท่ี 2 จอยทวัร์ 
 ค่าท่ีพกั  2 คืน ตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอุปกรณ์ด าน ้า 
 ค่าอาหาร 3 ม้ือตามท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  
 ค่าประกนัภยัในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
x ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีระบุในรายการน าเท่ียว  อาทิ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรีด  ค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีเรียกสั่งเอง  เป็นตน้  
x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3 % 
x ค่าอุทยานและธรรมเนียมต่างๆ ท่านละไม่เกิน 150  บาท 


