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ช่วงวนัน้ีถึง 14 ตุลาคม 61 ถือเป็นช่วงกรีนซีซัน่ของทะเลเกาะหลีเป๊ะ แต่ท่านท่ีตอ้งการผกัผอ่น หลีหนีความวุน่วาย 
ในเมืองหลวง แนะน าท่านไปพกัผอ่นท่ีน้ี ท่ีมีแสงแดงน ้าทะเลใสๆ และกิจกรรมด าน ้าดูปะการังน ้าต้ืนท่ีมีแหล่งปะการังนานา 
ชนิด เช่น แหล่งปะการังหวักะโหลก แหล่งปะการังผกักาด หญา้ทะเล ปะการังชายผา้ รวมทั้งฝงูปลานานาชนิดและสัตวน์ ้าอีก 
มากมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมทวัร ์
เกาะหลเีป๊ะ 2 วัน 1 คนื พักบนเกาะหลเีป๊ะเลย เลอืกไดห้ลายรสีอรท์ดา้นลา่ง 

รวม รถ เรอื ทีพั่ก อาหาร เทีย่วตามเกาะตา่งๆ ประกนัภัย แลว้ 
ใชเ้ดนิทางได ้ระหวา่งวันที ่16 พ.ค. - 14 ต.ค. 61 

เกาะกระ อา่วแมห่มา้ย แหลมสนเกาะอาดงั กองหนิขาว เกาะอเุส็น อา่วประมง 

http://www.ทัวร์เกาะลังกาวี.com/
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วันแรก หาดใหญ-่ทา่เรอืปากบารา-เกาะไข-่เกาะหลเีป๊ะ-ทรปิเทีย่วตามเกาะ 

06.30 น. รับคณะจากหาดใหญ ่หรอื สนามบนิ เดนิทางสู ่ทา่เรอืปากบารา แบบรถตู ้
หมา จา่ยเพิม่ 1,800 บาท ตอ่ 1 รถตูน่ั้งไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น 

09.00 น. ทกุทา่นมาพรอ้มกนัทีท่า่เรอืปากบารา เชญิทา่นเชค็อนิ ทีเ่คารเ์ตอรเ์รอื พรอ้ม
ช าระคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่หลอื รอเวลาลงเรอืตามเทีย่วเรอืทีท่า่นไดรั้บ 

09.30 น. ออกเดนิทางจากทา่เรอืปากบารา เดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ หากวันทีค่ลือ่นลมด ี
และสามารถจอดเรอืไดโ้ดยไมเ่ป็นอตัรายตอ่นักทอ่งเทีย่ว เราจะแวะ ใหท้า่น
ไดถ้า่ยรปูที ่เกาะไข ่ซึง่เป็นซุม้ประตหูนิธรรมชาต ิทีส่วยงาม และน าทะเลใส
มาก จากนัน้เดนิทางตอ่เขา้สู ่เกาะหลเีป๊ะ 

11.30 น. ทา่นเดนิทางถงึ เกาะหลเีป๊ะ ตรงหนา้ชายหาด จากนัน้เจา้หนา้ทีข่องรสีอรท์ 
มารับทา่น เพือ่เขา้เชค็อนิ ณ รสีอรท์ ทีท่า่นเลอืกในแพคเกจทวัรห์ลเีป๊ะนี ้

จากนัน้ รับประทานอาหารเทีย่ง ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ เป็นอาหารจานเดยีว หรอื 
ขา้วกลอ่ง (มือ้ที ่1) 
ระหวา่งนัน้ จะมเีจา้หนา้ทีข่องเรา โทรนัดแนะจดุนัดพบ เพือ่เตรยีมตวัจะพา
ทา่นไปด าน ้าดปูะการงั เลน่น ้าตามเกาะ 

14.00 น. พาคณะ เดนิทางสู ่ทรปิด าน ้าดปูะการัง ตามเกาะตา่งๆ ดงันี ้
.เกาะกระ 
.อา่วแมห่มา้ย 
.อา่วแหลมสน เกาะอาดงั 
.กองกนิขาว หนา้เกาะหลเีป๊ะ 
.เกาะอเุส็น 
.อา่วประมง เกาะหลเีป๊ะ 

จากนัน้ พาคณะเดนิทางสู ่เกาะหลเีป๊ะ เพือ่ทา่นเขา้ทีพ่ัก ตามอธัยาศยั 
จากนัน้เชญิ ทา่นพักผอ่นตามอธัยาศยั // อาหารค า่เชญิทา่นรับประทานเอง
ตามอธัยาศยั ซึง่มรีา้นอาหารใหเ้ลอืกเยอะมากยา่น ถนนคนเดนิเกาะหลเีป๊ะ 

พกั ทีพ่ัก ลกูคา้เลอืกได ้ตามราคาทีพ่อใจ ดา้นลา่งโปรแกรมทวัรน์ีเ้ลยครับ 

วันทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ - เดนิทางกลบัปากบารา - สง่กลบัหาดใหญ ่

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของรสีอรท์ (มือ้ที2่) 

เรอืกลบั ทา่นสามารถ เลอืกเทีย่วเรอืกลบัได ้ตามเทีย่วดงันี ้09.30 น. / 11.30 น. / 
13.30 น. 

รถไปสง่ ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรถตูไ้ปสง่หาดใหญ ่ดว้ย จะม ีเทีย่ว เวลา 11.30 น. / 
13.30 น. / 15.30 น. 
หรอื ทา่นทีต่อ้งการเหมารถตู ้ทัง้คนัเฉพาะกรุ๊ปของทา่น ราคา 1,800 บาท 
น่ังไดไ้มเ่กนิ 10 ทา่น 

ขอสงวนสทิธ ิฯ เปลีย่นแปลงโปรแกรมการเดนิทาง ตามสถานการของธรรมชาต ิโดยมติอ้งแจง้ใหล้กูคา้ทราบ
ลว่งหนา้ ทัง้นัเ้ราจะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของลกูคา้เป็นส าคัญ 
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ตามราคาดา้นลา่งนี ้รวมทกุอยา่งแลว้ดงันี ้
1.คา่รถรับสง่ เฉพาะทา่นทีจ่องแบบรวมรถรับสง่แลว้เทา่นัน้ 
2.คา่เรอืสปีทโบท้ เดนิทางไปกลบั  
3.คา่โป๊ะ ทีเ่กาะหลเีป๊ะ ของเราจะใชเ้รอืสปีทโบท้ไปสง่ลกูคา้ทีห่นา้ชายหาดเลย ยกเวน้กรณี
เรอืเขา้ไมไ่ดเ้ราจะใชเ้รอืเล็กไปสง่แต ่ทา่นไมต่อ้งจา่ยคา่เรอืเล็กเขา้หนา้ชายหาดอกีแลว้ 
4.คา่เรอืหางยาว พรอ้มทรปิ เทีย่วตามเกาะ ฝ่ังตะวนัออกของเกาะหลเีป๊ะ 
5.คา่ทีพ่ัก 1 คนื ตามรสีอรท์ และประเภทหอ้งพักทีท่า่นเลอืก 
6.คา่อาหาร 2 มือ้ คอื เมือ้เชา้ 1 มือ้ และ มือ้เทีย่งแบบกลอ่งอกี 1 มือ้ 
7.คา่ผลไม ้น ้าดืม่ บรกิารตอนด าน ้าดปูะการัง 
8.คา่ประกนัภยัการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุ 1 ลา้นบาท 
 

สงิทีล่กูคา้ตอ้งไปช าระเองหนา้งาน :: 
1.คา่ทา่เรอืปากบารา 20 บาท 
2.คา่อทุยาน คนไทย 40 บาท 
3.คา่อาหารค า่ ทีย่ังไมม่ใีนแพคเกจนี ้
4.คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% กรณีตอ้งการใบเสร็จไปเบกิเงนิ 
5.คา่อืน่ๆ ทีท่า่นเรยีกใชบ้รกิารเพิม่เอง ระหวา่งทอ่งเทีย่วตามแพคเกจนี ้
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