
 

 

 

 

1 

 

 

ที่ตัง้บริษัท:10/114 ซ.กันตัง 20 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 

รหสัทวัร:์: LPNN1 

 

ทวัรเ์กาะหลเีป๊ะรอบนอก-รอบใน 3 วนั 2 คนื  
 

แหลอ่งทอ่งเทีย่วด ำน ้ำตืน้ดปูะกำรังของทรปิหลเีป๊ะนัน้จรงิๆ แลว้แบง่ได ้2 โซนคอื แหลอ่งทอ่งเทีย่วโซนนอก หรอื รอบนอก ที่

นักทอ่งเทีย่วเรยีกกนั ซึง่ประกอบไปดว้ย เกำะหนิซอ้น อำ่วไผ ่เกำะรอกลอย อำ่วก ำนัน้ อำ่วลงิ หมูเ่กำะดง เป็นตน้ และฝ่ังของโซนใน 
หรอื รอบในทีนั่กทอ่งเทีย่วรูจั้ก เชน่ เกำะหนิงำม ร่องน ้ำจำบงั เกำะอำดงั เกำะรำว ีและเกำะยำง เป็นตน้ ทำ่นทีต่อ้งกำรเทีย่วทัง้รอบ

นอกและรอบในภำยในวนัเดยีวก็สำมำรถท ำได ้ดงัเชน่ โปรแกรมทวัรท์ี ่เรำจะเสนอตอ่ไปนี้ 

 

วนัแรก สนามบนิหาดใหญ-่ทา่เรอืปากบาราสตลู – เกาะหลเีป๊ะ                                          (- / L / D) 

08.30 น. เจำ้หนำ้ทีข่องบรษัิทเทีย่วสนุกทวัรใ์หก้ำรตอ้นรับคณะ ณ สนำมบนิหำดใหญ ่

10.30 น. เดนิทำงถงึท่ำเรอืปำกบำรำ จำกนัน้ใหท้ำ่นอสิระเปลีย่นเสือ้และแวะซือ้ของทำนเลน่บรเิวณทำ่เรอื หลังจำก

นัน้น ำคณะขึน้เรอืเพือ่เดนิทำงสูเ่กำะหลเีป๊ะ 

11.30 น. คณะลงเรอืเพือ่เดนิทำงไปยังจดุแรก ของทรปิ ณ เกำะแห่งตำมนำน เกาะตะรุ
เตา ท่ำนจะไดรั้บฝังเรื่องรำวผ่ำนกำรรอ้ยเรียงของมัคคุเทศก์ผูช้ ำนำญใน

เสน้ทำงนี ้และทำ่นจะสบำยใจมำกขึน้ดว้ยทมีสตำ๊ฟผูเ้ป็นมติร  
 

 หลงัจำกนัน้ น ำคณะสู ่เกำะทีเ่ป็นสญัญำลกัษณ์ทำงกำรทอ่งเทีย่วของสตลู 
ณ เกาะไข่ เกำะที่ท ำใหนั้กท่องเที่ยวรูจ้ักมุขแทแ้ห่งอันดำมันนั้นคือ 

อุทยานแหง่ชาตหิมู่เกาะตะรุเตา ใหค้ณะไดถ้่ำยรูปและมเีวลำในกำร

ลอดซุม้ประตหูนิธรรมชำตกิลำงทะเลทีเ่มือ่ถำ่นรูปออกมำแลว้ทำ่นจะไม่ลมื
วำ่ครัง้หนึง่ทำ่นไดม้ำยนือยู ่ณ ทีแ่หง่นี ้เกาะไข ่ทะเลสตลู 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (1) อำหำรจำนเดยีว  

จำกนัน้ใหท้ำ่นอสิระบรเิวณเกำะหลเีป๊ะ 

17.00 น. น ำทำ่นเยีย่มชมหมูบ่ำ้นชำวเล เดนิเลน่น ้ำ walking Street  บนเกำะหลเีป๊ะ จำกนัน้น ำชม พระอำทติยต์ก ที่
ขอบฟ้ำอนัดำมันใต ้ณ Sunset Beach  

ค ำ่  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ หอ้งหำรของรสีอรท์ (2) 
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วนัทีส่อง เกาะหลเีป๊ะ – เกาะหนิซอ้น – เกาะผึง้ - เกาะรอกลอย -เกาะอาดงัราว ี- หาดทรายขาว-เกาะยาง-
เกาะหนิงาม                                                                                                           (B/L/D)                                                           

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (3) จำกนัน้อสิระ กับกำรเลน่น ้ำชำยหำดพัทยำ 
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09.00 น. พำคณะเดนิทำงดว้ยเรอืสู ่เกาะหนิซอ้น จุดเดน่ของเกำะหนิซอ้น

คอืมแีทง่หนิอยู่ 2 กอ้นตัง้ซอ้นกนัทีเ่กดิจำกธรรมชำต ิมองดแูปลก
ไมเ่หมอืนทีไ่หน และบรเิวณรอบเกำะหนิซอ้นเต็มไปดว้ยหมูป่ะกำรัง

ออ่น และปะกำรังแข็ง พรอ้มทัง้ปลำนโีม ปลำเสอืเจำ้เกำ่มทีกุที ่เป็น
สตัวน์ ้ำทะเลอกีมำกมำย

ครับเสร็จจำกกำรด ำดู

ปะกำรังที ่เกำะหนิซอ้น 
เรำจะพำคณะเดนิทำง

สู ่เกาะผึง้ ทีเ่กำะผึง้ทำ่นจะตอ้งระมัดระวงัเรือ่งกำรด ำน ้ำดู
ปะกำรังสกัหน่อย เพรำะพืน้ทีน่ี่เป็นร่องน ้ำ แตท่ีน่ี ่จะมปีะกำรัง

ออ่นนำนำชนดิ ดำวขนนก กลัปังหำ ดอกไมท้ะเล เกำะนีจ้ะไมม่ี

ชำยหำดใหท้ำ่นไดเ้ลน่น ้ำหนำ้หำดแตเ่รอืเรำจะลอยล ำใหท้ำ่น
ไดด้ ำน ้ำตืน้ดปูะกำรังกนัครับพำคณะมำเลน่น ้ำที ่เกาะรอกลอย 

ซึง่เป็นเกำะทีม่จีุดเดน่เรือ่งชำยหำดทีย่ืน่ออกไปในทะเล 
เกอืบจะถงึเกำะดง ท ำใหเ้กำะนีม้อีำ่วใหท้ำ่นไดเ้ลน่น ้ำตืน้ได ้และน ้ำทะเลจะเป็นสมีรกต พรอ้มทัง้ชำยหำดที่

ขำวละเอยีด ครับ 

เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ชำยหำด (4)  แบบกลอ่ง 

13.00 น. หลังจำกนัน้น ำท่ำนชมปะกำรังผักกำด ปะกำรังเขำกวำง ณ เกาะยาง และน ำท่ำน

เดนิทำงสูเ่กาะหนิงาม ชมหำดหนิอันสวยงำม หลังจำกนัน้น ำท่ำนชมปะกำรังเจ็ดส ี

และธรรมชำตใิตท้อ้งทะเลอนัสวยงำม ณ รอ่งน า้จาบงั 

 น ำท่ำนสัมผัสควำมตืน่เตน้ และควำม

ประทับใจ ดปูะกำรัง โซนในอย่ำงจุใจ 

ใชเ้รือหำงยำว น ำเที่ยวทะเลสตูล 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงต่อไปยังหาด

ทรายขาว-เกาะราวี น ำท่ำนเล่น
น ้ ำหนำ้ชำยหำดพรอ้มกับหมู่ปลำ

นำนำชนิด จำกนั้นน ำคณะ ด ำน ้ ำดู
ปะกำรังต่อ ณ จุดด าน า้อ่าวสอง ณ 

เกาะอาดงั 
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18.00 น.  บรกิำรอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรในเกำะหลเีป๊ะ (5) 

วนัทีส่าม หลเีป๊ะ-ทา่เรอืปากบารา-สนามบนิหาดใหญ ่                                                          (B/--/-) 

07.00 น.  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของรสีอรท์ (6)  

08.00 น. น ำคณะเดนิทำงสูท่ำ่เรอื เพือ่เตรยีมตวัอ ำลำทอ้งทะเลอนัดำมันใต ้

09.30 น. น ำทำ่นออกเดนิทำงสูท่ำ่เรอืปำกบำรำ จ.สตลู 

11.30 น. คณะเดนิทำงถงึทำ่เรอืปำกบำรำ จ.สตลู ใหท้ำ่นไดอ้สิระเปลีย่นชดุจำกนัน้เดนิทำงตอ่ไปยังสนำมบนิ
หำดใหญ่ 

13.30 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิหำดใหญ ่โดย สวสัดภิำพ พรอ้มทัง้รอยยิม้และควำมประทับใจ 

เทีย่ว เกาะหลเีป๊ะ ใหถ้กูใจ ไปกบัเรา เทีย่วสนุกทวัร ์085 384 0228 / 081 415 5955 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

 คำ่รถ รับ-สง่ จำกสนำมบนิหำดใหญ ่ 
 คำ่เรอืสปีทโบ๊ทจำกปำกบำรำ-เกำะหลเีป๊ะ-ปำกบำรำ 

 คำ่เรอืหำงยำวในกำรด ำน ้ำโซนนอก และ โซนใน 1 ล ำ 
 คำ่ทีพั่ก  2 คนื ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรน ำเทีย่ว  (พักหอ้งละ 2 ทำ่น)  

 คำ่อปุกรณ์ด ำน ้ำ 
 คำ่อำหำร 6 มือ้ตำมทีร่ะบใุนรำยกำรน ำเทีย่ว  

 คำ่ผลไม ้น ้ำดืม่ ขนม น ้ำแข็ง  

 คำ่ธรรมเนยีมกำรเขำ้ชม  และใชบ้รกิำร  สถำนทีต่ำ่งๆ  ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 
 คำ่ประกนัภัยในเดนิทำงวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บาทรกัษาพยาบาล 500,000 บาท 

 คำ่เจำ้หนำ้ทีม่ัคคเุทศกค์อยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง   
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

x คำ่ใชจ้่ำยสว่นตัวอืน่ๆ นอกเหนอืจำกทีร่ะบใุนรำยกำรน ำเทีย่ว  อำท ิ คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซักรดี  คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ที่

เรยีกสัง่เอง  เป็นตน้  

x คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  และคำ่ภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3 % 

ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอใหท้ำ่นแจง้ยนืยันก ำหนดกำรเดนิทำงพรอ้ม จ ำนวนผูเ้ดนิทำงทีแ่น่นอน เพือ่ทีท่ำงบรษัิทฯจะไดด้ ำเนนิกำร
ส ำรองทีพั่กและพำหนะในกำรเดนิทำงล่วงหนำ้  ภำยใน 15 วัน เป็นอย่ำงนอ้ยก่อนเดนิทำง จงึเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ และ

ขอขอบพระคณุเป็นอยำ่งสงูลว่งหนำ้มำ ณ โอกำสนี ้และหวงัเป็นอยำ่งยิง่ทีจ่ะไดรั้บใชท้ำ่นและคณะในอนำคตอนัใกลน้ี ้
 


